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'

Ze Świata.
JV emoy —L Irewie niemiec-kiego ce-carii Wilhelm i wcale
•rę podobno nie poprawia. —
B i uy w g wd le, s p ow idoiżane
-operacyą polipa czy ’■aka, Jnie
^łjąsię tik szybko, jak się
lekarza spodziewali, — tak że
■cesarz nie mógł być Sbecnyat
przy otwarciu Sajmu,, jakie
■miał® miejsce dnia S^',
-dnia.Żałuje on tige nisziniernie
bo stracił sposobność palnięcia
,,mufki".
*
,, Mufkę" owg czyli odezwę
ol cesarza, otwieratąc^ Sejm,
odczytał prusak von Baelew,
Kanclerz Rzeszy. Przewodni
czącym Reichstagu obrany zo
stał ponownie hrabia Baliestroem jednogłośnie. Gadania
w S ijmie dużo, a tymczasem
biedak cesarz musi milczeć. —
Sroga to kara na takiego mó
wcę!
— Gazety donoszą, że kuzyn
cesarza,księże Leopold Hohen
zollern, zachorował również na
raka w gardle i musiał udać się
<do ciepłych wód.
— W pałacu cesarskim w
Potsdamie miała się ukazać
legendowa ,,Biała Dama", —
ukazująca się podobio^zawsze
gdy w domu HehenzollerŚw
ktoś ma umierać. Białą Damę
miał widzieć jeden ze sług pa
łacowych; ile kieliszków przed
tem wypił, nie chce powie-dzieć.”...
— Pruskie wojska buszuję
-ce w murzyńskiej zachodniej
Afryce miały znów w tych
dniach dostać od murzynów
gorącą łaźnię, nowy ,,Warmbad". Murzyni maję dobrę
broń od kupców angielskich,
więc kropię nitmców aż miło,
a gdy nie mogę zdzierżyć, —
wtedy chronię się w niedostęp
ne góry lub bagna. Niech tłu
kę najezdników kalturtraegerów! Po co to tam leźli!
— We wschodniej znów stro
nie Afryki,na wybrzeżu Somali
-sprawili murzyni i arabowie
taki „warmbad" włockom i
anglikom. Najprzód dnia 6go
<łrndnia oficerek jeden włoski
wylądował z kilkudziesięciu
żołnierzami w miejscowości
Darbe w Somaliland i nakazał
Jerajo w com, aby na nadbrzeż
nym forcie wywiesili natych
miast choręgiew włoskę. —
Do namysłu dał włoch arab
skiemu wodzowi dwie godziny.
.Arab nie w ciemię bity, i czu=
jęcy się pewnym na swoich
śmieciach, po wiedział lazaronowi żeby się pocałował w nos, a
gdy włosi zaczęli strzelać, ara
bowie też poruszyli cyngle i
“taki ,, warm bad" sprawili lazaronom, że oficer i wielu żoł
nierzy padło trupem, a reszta
uciekła do łodzi i dalej na mo
rze!
— Tak samo i pewnemu od
działowi angielskiemu sprawili
murzyni gorącą łaźnię, gdy anglicy w liczbie 60 udali się pe
tem do Derbe i żędali satys
fakcji za pobicie włoskiego
oddziału. Murzyni i arabowie
dali anglikom takę satysfakcyę, że kilku żołnierzy angiel
skich padło trupem a reszta
uszła na łódź i na morze do
wojennego okrętu swojego,
Austrya. — Sędsiwego ce
sarza Austryi nowe spotkało
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Szczególna jazda.
padło na nich kilku rabusiów i
W tej sprawie donoszą póź bione na cmentarzu Matki Bonieszczęście, — bo wnuczka je — Dnia 2go grudnia spadł
Piętnaście mil od miasta zamierzali ich obrabować z pie niej:
zkiej.
go, księżna Windiach—Qraetz w mieście Palermo czerwony
Hammond,
w
Stanie
Indiana
niędzy, jakie ci mieli przy so Niemcowi, k óry sprzedał u— uniesiona zazlrościę, za desicz, polobuy ko krwi. U Regularn t Sessya Kongresu.
M ę Izy nazwiskami zmar
jechał
wozem
w
nocy
niejaki
bie
w
sumie
sztść
setdollarów.
cho
milionerowi
za
$5,000
ja
czeni
tłumaczą
fakt
ten
tem,
że
strzeliła w Praize dnia 7go
łych na tyfus znajdujemy i
Washington, D. C. dnia
grudnia rotpustnę aktorkę, zwykły deszcz miesza się w po 7go Grudnia. —Nadzwycsaja* Karl Stahlbohm. — Gdy drze Soliski zdołał wyrwać s;ę roz koś niewygodnie i radby posta polskie nazwisko Jana Kola,,pannę" Klarę Ziegler, gdy wietrzu z czerwonym piaskiem Sessya Kougresa ukończyła mięć przejeżdżał przez szyny bójnikom i przywołać ludzi na rałsięonowe, bo starego o nos kiego.
ję in flagranti spotkała w po z pustyni Sahary, nagaanym aię dziś w południe i zsraz po kolei Monon, — najechał na ratunek.Odstraszono też wpra trzymać już nie może. Nie stać Dziwna izecz, że w tak zna
kojach iVogo męża, który so- do Włoch przez gvaltowne tem, bez żadnych szczególnych niego szybko pędzący pociąg wdzie złodziei tyle na cz is, że go na wysoką sumę, przeto za cznym mieście, mającem urzę
bię tę rozpustnicę sprowadził wichry; lulzaś prosty uważa ceremonii rozpoczęto sessyę expresowy. Konie zostały na nie nie zabrawszy, — uciekli, ofiarował $1,000 temu, kto dy potrzebne pozwolono 'cho
do pałacu. Zrobił się okropny deszcz taki za przepowiednię regularną 58^0 Kongresu. —r miejscu uśmiercone, a wóz zo ale nim ratunek przybył, — mu ueho sprzeda. Niemiec po- robie tej rozwielmożnić się tak
szkand&ł w ciłcj Europie. — rozLwu krwi w kraju. Kto do Pierwszą czynnością regularne stał rozbity w kawałki; sam poranili bardzo owych dwóch, wrócił do Pittsburga, do swej bardzo!—Gdyby coś podobne
zaś woź lica cu lam jakimś się którzy się chcieli bronić. Zło żony i dzieci.
Rsęd zaprzecza wszystkiemu, żyje, tei się przekona.
go zdarzyło się w głębi Rossyi
go Posiedzenia, było odczyta • znalazł w siedzącej pozycyi na
dziei
dotąd
nie
schwytano.
ale gazety już szkandał roznio=
lub
Turcyi, możnaby to tłu
Hiszpania Panowaniu króla nie Orędzia prezydenta, które
Dzielna
dziewczyna.
pługu,
na
przedzie
lokomoty

sły. Kiiężna Windisch-Graetz Alfonsa w Hiszpanii zagraża omawia główniejsze sprawy
maczyć brakiem porzodku i u- ■
Dzielnie popisała się panna rządzeń zdrowotnych, — ale
Nowy Malchus.
liczy dopiero lat 20 i jest cór coraz większe niebezpieczeń kraju, wewnętrzne i zewnętrz wy, ale o tem nie w.edział, bo
ka arcykiięjia Rudolf*, syna stwo. Podczas ostatnich wybo ne. — Sprawa Panamy znaj uderzeniem został bardzo odu •
N jwego Malchusa mamy w Katarzyna Roughbough, tele tu w Ameryce, w tak cywili
rzony.
Maszynista
na
ciężkiej
cesar*kiego, który przed laty rów zwyciężyli po wszystkich dzie silną opozycyę ze strony
Ameryce, i to w osobie milio grafistka na stacyi kolei w zowanym kraju, aby pozwolo
lokomotywie nie poczuł wcale nera jakiegoś z Zachodnich Sta Thacker, West Virginia, nie no na takie rozwielmożnienie
zginęł tajemniczą śmiercię, za większych miastach republika demokratów.
zderzenia
i pędził dalej, aż wre nów, który jakimś przypad daleko miasta Huntington, w się choróbska, — to rzecz dzi
strzelony podobno jako uwo nie. — Gib net cały zrezygioszcie zatrzymał pociąg dopiero kiem został kiedyś obszelmo- West Virginia. — W pobliżu wna! — Ziaja się jednak, że
dziciel przia mjża niewiernej wał dnia 3go. — Ex premier
Pożar uniwersytetu.
w
Hammond, Indiana. —Tam
stscyi owej, — wśród wielu
żony.
Villa Verde nie chńał podjąć
Ottawa, Ont., 4 Gradnia.— gdy zacz jł obchodzić lokomo wany w ten sposób, że obcięto górników zatrudnionych w tam przyczyna tego leży w tem:
D ila 2go Grudnia obchodzo się utworzenia nowego gabi Gwałtowny pożar, jaki powstał
mu całkowicie ucho. — Mając
Podatków tam płacą tyła, ile
tywę, aby osi smarować, spo miliony dollarów, — bogacz t-jszych kopalniach węgla,tra potrzeba na utrzymanie wodo
no w całej Austryi 55 ą roczni netu.
z niedopalolego papierosa nie strzegł z przerażeniem, że na
fiają się często charaktery
cę wstąpienia na trou, cesarza
bacznie rziconeg) w tutejszym pługu lokomotywy siedzi ja ten radził się wielu lekarzy, — gwałtowne i nieokrzesane. — ciąg 5w, kaualizacyi i tp. —ale
Francya. Żyd Dreyfusa,
Franciszka Józefa. Ruch han
uniwersytecie katolickim zni kiś człowiek! Zbliżywszy się azali który z nich nie podjąłby Jednym z takich zawadyaków zapewne podatki,, zapodziały "
się przyprawić mu brakującego
dlowy i przemysłowy wstrzy przekonany przed kilku laty o szczył cały g nich, zanim straż
się nie wiadomo gdzie, więc
mano, a po kościołach odbywa zdradę kraju i skarany za to pożarna zdołała niszczący ży- do niego, spostrzegł maszyni mu ucha? — Przed kilku tygo był niejakiś William Ho ward- wodociągi były liche, woda
sta, że człowiek ten siedzi na dniami filadelfijski jeden le son, który zaczepiał każdsgo, brudna, kanalizacja do nicze
ły się specyalae nabożeństwa z wiezieniem na Wyspie Dyabel- wiół opanować.
tym przyrządzie jak na wozie,a karz podjął się tej operacyi i a kilka dai temu postrzelił go, więc nic dziwnego, żj bru
tej okazyi. Cesarz ogłosił am- skiej, — lecz później wskutek
Uczniowie
pogrążeni
w
głę

w reku trzyma bat i zerwane ogłoszenie umieścił w gazetach, śmiertelnie murzyna górnika, dy sprowadziły chorobę.
nestyędla wielu pomniejszych intryg uwolniony, zaczyna zno
bokim
śnie,
a
przepulzeni
ha

lejce! Gdy maszynista nareszcie szukając amatora, którj -by za za to tylko, że tenżs w saluuie
przestępców, zarazem też i wu swoje intrygi i żąda, aby
— Diia 5 grudnia rauo załasem,
wyskakiwali
oknami
w
się go dobudził, źlziwiony wo szmę 5,000 dollarów zechciał nie chciał tańczyć, gdy Hoproklamację, dziękującą armii go uznano całkowicie niewin
oaliła się tutejsza katolicka an
nocnych tylko odzieniach i wie źnica zapytał: gdzie podzieli
ucho swoje odstąpić milione wardson pijany tańczyć mu ka gielska szkoła Sw.Cicylii.Straż
za wierność i okazaną walecz nym i przyjęto napo wrót do
lu z nich odniosło poważne jego wóz i konie?! Nie wiedział rowi?
zał. — Tenże sam zawadyaka,
ność podczas jego rządów. Sę armii w dawniejszej randze ka
ugasiła pożar dość wcześnie,—
uszkodzenia
ciała
przy
wyska

biedak, że przeszedł straszliwe
Zgłosiło się coś około 20 ta upiwszy się jak niestworzenie szkody jednak wynoszą około
dziwy, kochany przez swych pitana.
kiwaniu z wyższych piętr. — niebezpieczeństwo i że w takiej
kich amatorów obszelmowauia zaszedł ra eticyę kolejową,
poddaayeh monarcha, liczy L.-. ( — Pelletan, ministar mary
trzy tysiące dolarów.
Rzeczy
ich
i
odzienie
w
ogniu
pozycyi przejechał na expreso- i lekarz wybrał z pomiędzy tam zac sął stroić głupie żarty
73, jest przy dobrem zdrowiu narki, obraził niedawno Anglię
spłynęły.
wej lokomotywie 15 mil dro nich najzdrowszego, podobno i przekomarzać się z telegra Polak w usługach szarlatana
i oldtja się z energię pracom i w ostrej przemowie publiezuej.
Jeden
kapłan
profesor,
wy

Dowie‘go
gi!
_____
jakiegoś niemca z miasta Pitts- fistką. Gly jąśmiertelnieobraobowięzkom swego wysokiego Oświadczył on, że gdyby Frańskakując
fatalnie
się
pokale

ził,
telegrafistka
rzuciła
w
nie

Szarlatan Dowie, nazywający
cia chciała, to mogłaby z łat
burga. (Nazwisko milionera i
stanowiska.
Punxsutawney, Pa.
wością odebrać Anglii słynną czył, jedna osoba jest zaginio ■
nazwisko sprzedawcy ucha zo- go toporkiem. — Howardson siebie pysanie ,,prorokiem EW tatejsz*m mieście, tak staje w tajemnicy, bo obaj schylił się szy bko, — i tak jak Haszem No. II" i oszukujący
Anglia. —Dnia 8go grud fortecę Gibraltar, uważaną do na.
Spłonęło
30,000
tomów
ko

paskudnie się nazywajęcem, wstydzą się tego, że jeden był niegdyś Rykoff, — uszedł na głupich amerykanów udanemi
nia umarł w Londynie słynny tęd jako niepodobną do zdo
sztownych
dzieł.
Straty
wyno
głej śuierci, poczem wysko ozdrowieniamia, zbankrutował
popełniono nad ranem dnia 8 a drugi jest obszelmowany).
uczony angielskiHerbert Spen bycia. Zaczepka ta bardzo rząd
szą
$500,000,
a
ubezpieczenie
paskudny rabunek. Złodzieje Ponieważ jednak policyjne czył na dwór i poszedł na dal podobno z kretesem,bo już mu
cer, urodzony w roku 1820.
angielski obraziła.
$200,000.
jacyś
włamali się do naącznego władze miasta Filadelfii oświa szą pijatykę. — Wieczorem więcej piewędzy nie chcą da
— laba panów orzekła w
Uniwersytet
był
rzymsko

młyna, należącego do J. R. dczyły lekarzowi, że goukarzą znowu, późnym, pijany jak wać oszukiwani dotąd przez
przeszłym tygodniu, że w An Turcya. Turcya znów śmier
katolicką
instytucją
i
znajdo

Paniall, a i dynamitem rozsa więzieniem za kaleczenie ludzi, bela, zaszedł na stacyę i zaczął niego ladzie. — Pomiędzy dzie
glii nie mogę zostać adwokat- telnie obraziła Stany Zjedno
wało
się
w nim 450 uczniów o- dzili stałową szafę od pienię
kami kobiety. — (Słuszna de czone. Oto dnia 8go grudnia
jeżeli we Filadelfii wykona tę znieważać ohydnie telegrafist siątkami tysięcy łatwowiernych
bojga
płci.
dzy.
cyzya! Kobieta powinna być turcy mieli poturbować konsu
operacyę, więc lekarz z pacy- kę, — a nawet usiłował we amerykanów, goniących za no
Pautall,
mieszkający
w
po

kapłankę domowego ogniska, la amerykańskiego Davisa (po Nowy ambasador brytyjski.
entami oboma przeniósł się do drzeć się do jej bióra! — Dziel winkami religijnymi, — znaj
bliżu,
—
usłyszał
huk
i
złapa

na telegrafistka, — nie wiele duje się w sekcie Dowiego i je
o nie zzwędać się po sądach). dobno żydka), rezydującego
Washington, D.G. Igo gru wszy za rewolwer udał się ku miaeta New York, gdzie prawa myśląc, — porwała za rewol
den polak, piastujący w sekcie
w mieście Alexandretta w Azy i
dnia. —-s Przybył tu nowomia- młynowi. Tam opryszki przy pod tym względem nie są tak wer i wypaliła do napastnika
tej urząd ,,kustosza federalne
Rossya. — Nowe rozruchy Mniejszej, niedaleko Beirutu. nowany ambasador brytyjski,
ostre. — Operacya, dokonana
witały go strzałami, a on też
tż
pięć
razy.
Trzy
kale
trafiły
go" miasta „Syonu" i całej
Stawiał
się
on
bardzo
zuchwale
studenckie w Kijowie spowo
Sir Henry Mortimer Durand i nie został im w tem dłużny i w wielkiej tajemnicy, — udała go w piersi i uśmierciły. Zaraz
sekty. Nazywa się on Paweł
dowały rząd do zamknięcia tej miejscowym władzom turec przestawił się sekretarzowi
się podobno w zupełność’. —
wystrzelił do nich kilka razy.
potem
dziewczyna
oddała
się
w
Radziszewski i zarządzca fa
kim,
gdy
te
chciały
aresztować
uczelni aż do dnia 3go Stycz
Doktor Neldon oświadczył dn.
Hay. Jatro przyjmie go prezy
Nareszcie
nadbiegł
i
polieyant
ręce
policyi,
lecz
po
przesłu

brykami ,,Syonu",— zatruOrmianina z Ameryki. Zapew dent Roosevelt, któremu złoży
nia.
3go grudnia, że operacya prze
— Rząd rosyjski poczynił ne znów zrobi się wielki hałas swe papiery uwierzytelniają i tak strzelano do siebie bez niesienia ucha z jedaej głowy chaniu została puezczora na dniającemi przy wyrobie koro*
wolność z warunkiem, że się
żadnego skutku, aż wreszcie
nowe obostrzenia przdfciw za o to, tak jak niedawno, gdy ce.
na drugą, z głowy Niemca na stawi na rozprawę sądową. Z nek i cukierków przeszło 4 000
opryszki znudzone uciekły.
ludzi.
granicznym żydom. Od dnia zmyślono napad na konsula w
jłowę Amerykanina w zupeł pewnością nic jej nie będzie.
Sumienny pryczer.
Igo gradnia nie wpuszczają B drucie.
ności się udało. Pacyent,który
Tarentum, Pa.
Proces Edwarda Reszke, słyń,
Pryczer
W.
F.
Irwin
w
O—
W
Macedonii
jeszcze
nie
przez granicę do Rossyi żadne
się pozbył ucha, leczy się w
Butler, Pa.
nego polskiego śpiewaka.
Familia
farmera
nazwiskiem
go żydka z Ameryki, choćby ma zupełnego spogoju, a po maha, (świadczył stanowczo,że
szpitalu
prywatnym
w
Filadel
Epidemia
tyfusu
ciągle
jesz

Słynny
na cały świat śpie
Davis, zamieszkała w miejsco
miał jaknajlepsze paszporty i graniczne państwa coraz groź odtąd nie da żadnej rozwódce
fii,milioner
zaś
z
uchem
kapło

cze
grasuje
w
tem
mieście
i
dal

wak polski, Edwsrd Reszke,—
domsgaję się, aby Tarcya ślubu ani też żadnemu rozwie wości Brimstone Corner, nie
był dziesięć razy obywatelem niej
nem
znajduje
się
w
domu
leka

sze
zabiera
ofiary.Jeszcze
osta

wytoczył w tych dniach proces
raz zaprowadziła reformy w dzionemu mężczyźnie. Wedle daleko Tarentum, została nad
Stanów Zjednoczonych. (Zro Macedonii.
rza.
Radość
milionera
jest
nie

tniej
niedzieli
chorych
było
dyrektorowi słynnej amerykań
jego opinii, ludzie ci nie maję ranem dnia 3go napadniętą
bią! 8ze z tego wielkie gewałt i
ograniczona,
—
ma
ucho
i
bę
tam
na
tyfus
przeszło
1,200
sklej
erkiestry:Janowi S.Duss,
ze strony moralnej żadnego przez czterech rabusiów i obra
geszraj w Izraelu!)
dzie miał żonę, (kochanka po osób.
Panama. Traktat czyli ugo
z Pittsburga, o 20 tysięcy dol
prawa do zawiązywania po raz bowana.
łożyła
warunek,
że
wyjdzie
— Niemieckie gazety roz da o kanał panamski, o odstą drugi związku małżeńskiego.
Pomoc
lokarską
i
pieniężną
larów odszkodowania. Artyeta
Złodzieje wybili drzwi domu
głaszają wiadomości, że car ro pienie ziemi pod kanał przez
drągiem i krzyczeli, że dom się zań jeśli mu ucho urośnie.) — posyłają do Butler wielkie mia oskarża dyrektora Duasa o zła
Człowiek, który ucho sprzedał, sta, jak: Pittsburg, Filadelfia i manie kontraktu. De Reszke
syjski zapada cięgle na zdro nową republikę Stanom Zjed
Trzech murzynów na jednej pali, a gdy stary farmer Davis
zostanie
w paru dniach ze szpi inne, ale choroba nie zmniejsza ugodził się kontraktownie a
wiu od czasu pobytu w Darm- noczonym,— podpisany został
gałęzi.
zszedł na dół, rabusie go po
Bztacie. Głoszą także, że mini przez rząd panamski dnia 2go
Shrewerport, La.,1 grudnia. wiązali a tak samo jego żonę i tala wypuszczony. — Jest nim się dotąd wcale. Samo miasto dyrektoram Duss, że w jego
ster Plehwe znaczy dziś w grudnia o pół do dwunastej —W pobliżu miejscowości Bel córkę, a potem dopominali się niejaki niemiec — właściciel Pittsburg wysławo w Jzeszły trupie operowej wystąpi dwa
Rossyi najwięcej. On to miał przed południem w mieście Pa cher, tłum złożony z 1200 osób, pieniędzy. Gdy farmer oświad małej restauracyi.Obaj pacyen czwartek coś 15 tysięcy doi. dzieścia razy ze śpiewaczką
pousuwać swym wpływem z nama. Panamczycy przyjęli i białych i murzynów powiesił czył, że nie ma w domu pienię ci ucierpieli najwięcej, gdy gotówki na zaspokojenie po Nordica i innemi znakomitoś
urzędów: ministra Witt ego i podpisali ugodę bez żadnej trzech czarniuchów podejrzą dzy, opryszki zaczęli go tortu zniewoleni byli przeleżeć obok trzeb najuboższych rodzin do ciami teatralnemi, i że za każ
Lanosdorffa. — Ogół ludności zmiany. (Z pewnością, słudzy nych o morderstwo. Murzyni rować, paląc mu nogi ogniem. siebie kilkanaście dni bez żad tkniętych chorobą; a lekarzy i dy wieczór występowy otrzy
podobno nienawidzi Plehwego, kupieni za dollary, nie mogli podobno zastrzelili bogatego Wtedy wyznał że ma w domu nego ruchu. Głowy ich bowiem dozorczyń chorych wysłały ma tysiąc dollarów wynagro
poważyć się zmienić choćby
tego zmoskwiczonego niemca.
jedną jotę z woli swego pana.) plantatora Roberta Adgera, — czternaście dolarów i że reszta były połączone razem i przy tamże sipitale tutejsze około dzenia. — Później jednakże
— Księże Urusoff, rosyjski Dokument zawieziony został poczem umknęli. Uzbrojony jego pieniędzy znajduje się w mocowane tak, że nawet naj • 25.
Duss zaczął coś kręcić, więc
ambassador w Paryżu, został do Paoamy przez admirała tłum obywateli puścił się w po banku.— Zabrawszy te pienią lżejsze poruszenie takowych
Na tyfus zmarł tam dnia 3go Reszke zaskarżył go o 20 tysię
dnia 8go z tego stanowiska od Walkera a po podpisaniu od
goń za zbrodniarzami i pojmał dze, rabusie zostawili familię było niemożebnem. Wtedy dr. zasłużony wielce kapłan kato cy dolarów odszkodowania. —
wołany.
wieziony natychmiast specyal- ich wkrótce. Bez dalszych do
Neldon przeciął ucho na pół, licki, ksiądz Daniel Walsh, — Artysta z pewnością wygra
powiązaną i uszli.
nym pociągiem do portu Colon
zostawiając je jednak zespolo - który padł ofiarą swego powo proces, bo z tak sławnym czło
Włochy. Ojciec śty. Pius X. a ztąd okrętem odesłany do chodzeń prawnych rozwścieklo
ne z wierzchu, tak, aby obieg łania, zaopatrując chorych w wiekiem nie można żartować.
Mammoth, Pa.
ny motłoch powiesił murzynów
mianował monsigniora Serafini, Waszyngtonu.
Trzech Słowaków, czy pola krwi utrzymać i wierzchnią po. ostatnie Sakramenta dniem i
nie pytając się, który z ’nich
benedyktyna, biskupa miasta
Filipiny. Sennor Rios, do był istotnym sprawcą zbrod ków, — z których jeden nazy łowę przeniósł na głowę milio nocą. — Sprawiono mu wspa — Wheeling, W. Va. Whit
Spoleto, wikarym Apostolskim
wa eię Józef Soliski, — zostało nera, a dolna połączona z pier niały pogrzeb na którym był taker Iron Co., dwie fabryki
na kraj Meksyk. Stosunki Wa wódca powstańców, nazywa ni.
tykanu z Meksykiem zerwane jący siebie niezależnym papie Trzech czarnych zawisnęło napadniętych przez opryszków wszą połową, pozostała na gło sam biskup Canevie z Pittsbur płyt są w ruchu od 30 listopa
były dotęd od czasu rozstrze żem filipińskim, został skazany na gałęzi, chociaż nie wszyscy i srodze poranionyoh niedaleko wie tego, który ucho sprzedał. ga i wielu księży. Zwłoki śp. da po 4ro tygodniowem bezro
lania przez meksykanów ce na śmierć za liczne morderstwa byli winni popełnionego mor stacyi Calumet, — gdy w nocy Gdy wierzchnia przyrosła, — księdza Walsha przywiezione bociu . Cztery więcej rozpoczę
zostały do Pittsburga i pogrze ły pracę dnia 6 grudnia.
szli na stacyę kolejową.— Na- przeniesiono i dolną.
derstwa.
i powieszony.
sarza Maksymiliana.

AMERYKA.
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OD DELEGACYI Z RZYMU.
(Prieiruk « K r Pol.)
Rtym, V * Maroniii, 12, 12 lis
topada, 1903 — Nareszcie odetch
nąłem. Ja* miesiło prawie, jak po
wróciłem a Pcliki do Bayrou, a do
dziś diia nie r.iałem ani chwilki
wolnego czasu, by wziąśjBpokojn e
pióro do ręki i napinać List. Cały
prawie miea ąo zajęty byłem wypę
dzaniem diuków kłamliwa a po
wierzchni ziemi i zapędzaniem ich
tam, zkąd wyiały—do podziemia—
ad inferoa.
Bo *e kłamał o naszej sprawie —
ka*dy to prayana; a ie duch kłam■twa jest duchem złym, dachem
dachem ciemności — i to równie*
kz*dy przyzia.
Ouói aaledwie 15 września opuś
ciłem miejsce święte, Rzym, by udaó się d j Polski, wnet te duchy
czarne poroalatywały się po całym
okręgu aiemi, propagując wuęiaie
fałsze i kłamitwa o sprawie równo
uprawnienia kleru polskiego w Ameryce. T ikie i tym podobne kłam
' atwa jak: ‘‘Deoyaya Propagandy
jo* zapadła", “Policy nie dostanę
biskupa", “Wyrok odmowry",
M'Polacy ołcą narodowych dyecezyi niezaleiujch w Ameryce", “Petycya polaków odrzuocna" — oto
iskry a kuźni caarnej, rozsypane
najpierw po Anglii (przea London
Tablet), zkąd przedostały się do Ir
landyi i Ameryki, a ta wet do Pol
aki. Dach ów kłamitwa f>ył pe
wien, ie delegacy a, opuściwszy
Rzym, nie powróci ja* do niego, a
tatom nie bgdsie miała sposobności
dowiedaema się prawdy na miej
scu, więc "kłam śmiało", myślał,
’»łwsae kub uwieray". I rzsczyw śoie, tern swe jem kłamstwem ów
czarny dach przeszedł świat. cały,
uwierzyli mu i w Ameryce, uwierayli mu i w Polsce. "Kłamstwem
świat praejdsii st, ale — niem nie
wiójibz!" Przybyłem śpiesznie do
Rzymu, dowiedziałem się prawdy
na miejscu, i duch k'a118twa wobec
jasnej piawdy — jak ciemność wo
bec św ił tła — mnsiał caemprędsej
* powierachni niemi ustąpić i scho
wać się a now u do swojego podaieraia.

śo'; a na początek — z»wize lej ire
ooś, ni* nic. Z nasiej strony nawet
aiedrrzscznfm by bjłj, domagać
się od rzzu wstystkiego, ohciić, *»
tik powiem, *iby cdraiu gotewy
bochenek chlebi z ti-ba nam spadł.
Riym we wszystkiem postępuje po
woli i stój ńiowc: tak jak przyroda,
Rzym nie cierpi skoków — natura
non patitur saltus (et Roma nen
patitur saltut).
Na cóż więc się zanosi? Co uzys
kamy na potrę'ek? Oto mnie, ani
(sąd:ę) w ogóle nss polaków nie
tyle głowa boli (bo ufni w słusz
ność sprawy i sprawiedliwość Kzy
mu, ociekujemy ze spokojem pomj ślnego wyroku), i raczej o to
głowa boli przeciwników naszej
sprawy; oni to jeszcze bardziej i
sprytniej, niż my. starają się wyba
dzć zawczasu, jaką deoyzyę Waty
kan wyda w sj rawie naszej.
I oto ci wrogowie, ‘ którzy więc
jak najmniej nam życzę (jeśli wcgóle nam coś życzę), twierdzę —
po uczynionej ii dagacy i w kołat h
decydujących (a umieją s:ę do tych
kół wkr»ść)—twieidsę już dzisiaj
z całą niesaihw anę pewnością to,
że: "Wprawdzie Propaganda na,,ł(?) Pekyoyę o utworzenie narodo
wyih dyeaezy j niezależnych odrzu
ci (darujmy naszym wrogom ten
zwrot w tył, bo choę oni tym zwro
tem tylko honorowo się wycofać z
opozycyjnego stanowiska, jakie do
tychczas względem latzej sprawy
zajmowali)—lecz z drugiej strony,
poleci (ma się rozumieć że nie "roz
kaie", bo togo nie ma w zwyczaju)
biskupem amerykańskim w tych
dyecezyach, gdzie jest znaeiniej
szy procent polaków, przybiać so
bie polskiih wikaryusiów general
nych. Otodocyzya, jaką Propagan
da już ma "in petto", i jaki w ni j
bliższej przyszłości ogłosi w urzę
dowej formie. Wiemy o tem —nie
na podstau ie czczych domysłów —
zeoz na poe stawie ii formacy i zasię
gniętycn od csobistcśoi najwpływowszych”.
Oto, co wrogowie nasi twierd>ęi
o ozem ju* nawet po gazetach s ę
rozpisuję. A my, nie stawiając żad
nych horoskopów na przyszłość,
nie uprzedzajmy wyrc ków Stolicy
śar. i nie przesądzając o tem, co i
jak względem nas postinowi, po
wiedziawszy sobie tylko to; Jeśli
już wrogowie nasi, najmniej życzli- i
wi naszej sprawie, po długich inda-!
gaoyach, doszli nareszcie do tego
przekonania, że Watykan napewno
coś dli nas uczyni — to i my nie
węipimy o pomyślnym wyniku naszsch starań. Czy ci wikaryuaie ma
ją mieć sakrę biskupią? Najniosawolniej; gdy* bez sakry biskupiej
nie mieliby znaczenia ani wpływu
aa lud polski. O tem tu każdy prze
I
konany.

JEST OD WIELU LAT NAJPOPULARNIEJSZYM LEKARZEM
POLAKOW W AMERYCE.
Chwalą go wszyscy na każdym
kroku, szanują i czczą go wszędzie
\
a ogólny podziw budzi jego głęboka
j-ttii 3
wiedza, bezwzględna sumienność
SjjpBpOfr ,
\
* przytem dobroć serca.
J
\
Profesor COLLINS nie potrzebnej
żadnego polecenia, ponieważ tysiątjJz
ce dokonanych uzdrowień sławią
,
same jego imię.
”
».■
/}
U Profesora COLLINSA zgłasza id
.........................................
s
się codziennie więcej pacyentów,
pi
tak osobiście, jakoteż listownie jak 3
tytutach, które system UT
llj
w drugich instytutach,
11-_
Ml-]rij
_Profesora Collinsa naśladują
przez
” '
ni
C“ły r°k'
\ ’
Doświadczenie czyni mistrzem, lą
X
Je&° szeroko rozgałęziona prak- ft
tyka lekarska, uczyniła go PRZE- ft
WÓDCĄ LEKARZY, a sumienne E
wypełnianie jego obowiązków zapewniło mu w świecie uczonych P
najlepsze imię, i szacunek kolegów w zawodzie.
$
Przez lekceważenie zaziębienia utrącą się a
często życie.
ft
zaziębienia powstają: Zapalenie błpny brzusz- [fj
iIżMh nej, reumatyzm, neuralgia, katar, choroba nerek, a a
? W v
równocześnie i straszna choroba: suchoty.
/
‘A
Ażeby zaziębienie nie spowodowało groźniej- ■
szych nasbępsw żądajcie natychmiastowej pomocy g
sławnego profesora COLLINSA.
-■ 'r7

polska gospoda.
Ma na składzie doborowe wódki,
wina i likiery importowane i krajo
we. Doborow a przekąska o każdej
porze. Smaczne obiady.

FR. GAŁANT,

\

On wyleczą zapalenie nerek ze szczegółniejszem
doświadczeniem i wobec faktu, że zaniedbanie leczenia w tym kierunku, jest wprost zamachem
S na własne życie, uznacie sami jak pożądaną jest
ffi rzeczą zasięgnięcie natychmiastowy porady u specy§ alisty.
Choroba nerek zatruwa urynę (mocz) i powoduje
rrU groźne następstwa.
Metoda leczenia tegoż specyalisty działa pewnie
-(] przeciw wszelkim zgubnym następstwom a mianowicie bo łom krzy
H
’
- -bioder,
• •
• ■
Łj ża, kłóciu w boku, ’bolowi
spuchnięciu
twarzy, nadmierne fil
Ę mu pragnieniu, częstemu moczeniu, ścięgnięcin rur oddechowych, §
ft chorobie pęcherza i wszelkim anormalnym objawom moczenia.
S
Choroby nerwowe wyleczą on z nadzwyczajny ft
a]
Tn/ ł
zręcznością i gruntownie.
g
Kto w następstwe tej choroby, cierpi na bezsen- E
nośó, wzburzenie, osłabienie, wyczerpanie sił, me- ®
lancholię, rozdrażnienie, osłabienie pamięci, ból 5
głowy, dzwonienie w uszach i wogóle wskutek osła- 3
bionego systemu nerwów powstałe choroby, niech fe
zwróci się natychmiast
Dr.
E. V/.
C. COL[k
—
Vinniaoi, do j.Profesora
i UXC3U1 cl kJ
1 .
JLL.
JL<- IJT
LINSA, zanim się choroba jego pogorszy, albo co gorzej, stanie się {S
d'
Cj nieuleczalną.
Szczególniej, kobiety winne zwrócić na to szczególną uwagę.
w]
-------------------------.r
Choroby płciowe (weneryczne) u mężczyzn, w rozlicznych ich E
sj formach i objawach, choroby płciowe u kobiet, choroby macicy, p
|l choroby żołądka, płuc, wątroby, serca, wewnętrzne, i zewnętrzne 3
choroby i wyrzuty wyleczy ten specyalista pewniej, jak każdy mny |
rjj lekarz.
|]
STRZEŻCIE SIĘ NAŚLADOWCÓW naszego systemu, których Ik
[ji
p na mnożyło się wiele w ostatnych czasach.
Prof
Dr.
E.
C.
Collins
jest
każdego
dnia
gotów
wypłacić
na
pi
»]
wszelki
dobroczynny
cel,
każdemu
biednemu
mężowi,
lub
kobiecie
71]
tysiąc (i.ooo) dolarów, jeżeli mu kto udowodni, że ci tak zwani głów- S
^] ni dyrektorzy są właścicielami tych assocyacyi i instytutów. Ci tak W
m| zwani główni dyrektorzy, nie są niczem innem.jak tylko na- ft
Ip
p] jętem narzędziem spekulantów, za tygodniową zapłatą.
Nie dajcie się Polacy takim za nos wodzić!
ra
jU
O elektricznych paskach i elektro-magnetycznych metodach na- S
wet nie wspominamy,ponieważ wszyscy, którzy to syrobowali, przy- a
konali się, że jest to tylko humbug na wyzyskanie biednych. ’
' s
Prof- Pr. E. C. Collins od 2i lat stoi SAM na czele swego zakła- m
du, jest SAM właścicielem i zarządcą swego zakładu. On jest OSO- g
BIŚCIE odpowiedzialnym za wszystko, co w jego zakładzie się dzie- ®
je. On opiekuje się swoimi pacyentami OSOSOBIŚCIE z największą H
troskliwoćcią i dla tego jest on sławnym, ukochanym i ogólnie sza- 3
nowanym.
ip
Nie dajcie się przeto Polacy bałamucić, gdy jesteście chorzy, udaj- ft
m c'e S’S
PROF. Dr. E. C. COLLINSA z każdą chorobą — piszcie, |j!
| E albo zgłoście się osobiście na adress:

g
P

Przybywszy do Riymu i zaczerp
nąwszy pewnych, prawdaiwych wia
domośoi u samego* źródła prawdy,
u Propagandy św., dosaedłem nas
tępnie ió»nie* po nitce do kłębka
owy^h kłamliwych wieść’, rozsie
wanych o i aize] sprawie. Bawi tu
pewien korespondent rzymski (ale
nie z Riymu rodem), podpisujący
aię szumnym pseudonimem "Vu
Urbis". Dowiediiiłem się, kto
nim jest, i zaprosiłem go do hotelu
na obiad (choć obecnie m esaksm
w Kollegium Polakiem na Via Maroniti 21.) Pray był, iw toku roaW każdym razie, nam jeszcze nie
mowy pray stole wyanał, *e on to
cias
wołać: "Wygrana nasza!"
jest autorem owych w gaaetach
Trzeba
tu cięgle jeszcze kuć *elazo,
londyńskich i amerykańskich gło
póki
goięoe.
Trzeba pukać i stukać
sioaych (fałsaywyih) wiadomości)
Godziny ofisowe są: Od io—i przedp.; od 3—5 popoł.; w niedzie- w
—
a*
nam
otworzę.
Każdy mi, tak Li ie święta 10—1 popoł.; we wtorek i piątek także wieczór od 7—8.
jakoby nam polakom w Ameryce
cbodsiło o niezależne dyecezye na tu jak w Polsce mówił, że nie porodowe i jakoby a tego powodu win enem opuszczać Rzymu, dopó
Watykan petyeyę naszą odrzucił ki decyzya nie zapadnie; gdy* nie 1,382 miesikańców, jem n ocień oyi 27, we Franoyi 518, w Belgii
eto. Siukałm ę—powiada—iohoiał rozsądną byłoby rseozę opuszczać przypala w Królestwie Polskiem na 1,360 w Auitryi 2 200, na Węg
się ze mną porosunreć, zanim ooś pole walki przed rozegraniem bit 57 mieszkańców, wguberniipsters- rzech 2 590, we Włcsiech 3,894, w
do gatet napisie, ale pray był do mo wy. Osobiście, Bóg mi świadkiem, burskiej na 28, w gubernii moskit w Rjsyi 6,110 a w Serbii 7,931. Je
jego hotelu właśnie — w daitńpol pregnęłbym jaknzjprędiej ustąpić skiej na 26, w gubernii orłowskiej aleśmy krajem, który ma w cztery
wyjaździe moim a Rsymn do Pol z te] areny publicznej, by wrćc ć na 28. w gubernii tulikiej na 29, piętę analfabetów a nie ma nadziei,
aki!.... A osy nasse “Sapplioes do cichej pracy w swojej parafii; w gubernii riaz:ń>kiej na 24, kału żeby s ę w tej mierte w prsyiłości
Preces" osy tał? lapytalem. "Wi- lecz trudno—dla dobia sprawy i o. skiej na 23 i pół, twerskiej i jaro na rasie ooś smieniło na lepsze,
daiałem je — odrsekł— a’.e ich do gólu muszę tu jeszcze pozes' ać i al sławskiej na 21, t»uryck’fj na 24, gdy* roczny wzrost szkół ludowych
kładnie nie przeczytałem". ... Le bo z wy cięły ó albo paść, jak żoł arohangelskiej na 28 m es<kańców. jest mniejizy, niż rcczny przyrost
dwie ta słowa mój “Vcx Urbis" nierz na posterunku.
Nie porównywamy miast Króle atwa ludności.
Ks. Wacław Kruczka.
wypowiedsiał, gdy w tern osioł oPolskiego z gubetniami nachiłtyI w miastach w Królestwie Pol*
das wał sięna ulioy i przeciągłym,
ckiemi, gdzie jedna stkoła przypada skiem nie jest lepiej. Mecenas Salizagłuszającym rykiem swoim praer
Szkolnietwo w Królestwie.
na 689 ui.sskańców a jeden uct>ń h>«ski w swej ostatniej pracy o
wał nasię rozmowę. Nie wiele myprzypada w gubernii mitawskiej na Warszawie i jej przedsiębiorstwach
ślęr, raekłem mimowoli a iartobliW warszaw skiem,,Słowie" znaj 20, w gubernii rewelik-ej na 18 a w miejskich wskazuje na smutny stan
wym uśmiechem: "V<x uibis!" —
gubernii ryskiej ra 16 m enkań oiwiaty ludowej w miastach w Kró
a któiej to uwagi i mój korespon dujemy dłuższy artykuł, nuoa^cy ców.
lestwie Polskiem w cgile, w Wardent "raymski" śmiał się serdeot- smutne światło na połoienia szkol
slawie w szczególności.
W
jednej
szkole
w
Królestwie
nie, nie domyślając się oay niechcŁc nictwa szczególnie w Królestwie
Palikiem
uczy
s
ę
2
—
3
procent
W postanowieniach obowięzujęsię nr rasie domyśleć ukrytego w Polskiem. Wina za niski stan szkol
mieszkańców,
w
gubernii
r>domcych,
pooięwszy od postanowienia
niej żądła. Wręczyłem mu potem nictwa nie spada oczywiście na na
skiej
i
suwelskej
zaledwie
na
1
—
2
księcia
namiestnika a 10. 2. 1816 r.
nasse "Sapplioes Preces", by je so szych rodaków w Królestwie Pol
procent,
pedezas
kiedy
w
guber

a* do najwyżej zatwierdzonej ubie dokładnie przeczyłał i w nastę skiem, lecz na rsęd rcsjjski, pod niach p łu dniowo-wschodnich uczy
chwały ozs’ię!zie gospodarczym
którego
rządami
znajduje
się
Kró

pnych korespondencyaoh swe ich
się
3
—
4
procent
mes«k»ńców,
w
Warszawy z 26 6.1870 zaspokojenie
przedstawił sprawę nasię w praw- lestwo Polskie. Rząd rosyjski trzy guberniach środkowyi hR syi jedna
potrzeb ludności miejskiej w kie
msł
się
przez
długie
leta
systemu
dsiwem świetle. I ustnie wyłoiy
szzeła przypada na 4 5 prccent, runku oświaty nie zostało sali ozone
łem mu jak na dłoni, o co nam w ogłupiania i dla tego wprost prze
w gub. nadbałtyckich na więcej, do obowięików miast. Najwytszy
nassej Petyoyi się roschodsi. Po*e szkadzał dalszemu rozwojowi na
ni*
na 5 procent mieszkańców. W ie krypt a 11 września 1864 i załągnaliśmy się jak najserdeczniej, szego saki laictwa, które, jak wia przecięciu z ciłego prń twa uczy się
ozo e doń ukazy o stkołach i dyrekjak na syna Poiski i syna Irlandyi domo, daięki naszej kcmisyi edu
3 procent mieszki ńoó« , a w Sta oya< h n. ukowych powiada w roz
kacyjnej,
kwitło
ze
czasów
rsędów
pray stoi.
polskich. Owoce błogiej pney ko naoh Zjedn. Ameryki 21 procent dziale o szkołach pcciętkowyoh:
,,Naczelnik dyrekcji zwoływać bę
Leos jak właściwie sprawa nasia rni syi edukacyjnej rząd rosyjski w mieszki ńców.
obecnie stoi? O;ó* pewnej, urzędo osęści inisiciył.
Wśród wykazu analfabetów świa dzie mieszkańców w miarę możności
wej decyiyi w nassej sprawie do
Dsiś w prawdzie rząd rosyjski ta zajmujemy obok Taroyi i Serbii kia wspólnego naradienia się a nimi
tychosas nie było, i nie będaie zmienił nieco swój system, pozwala jedno z piarwszych miejsc i nic nie o utytecznotci i potrzebach szkół
wcześniej jak w grudniu lub styoz- na zakładanie szkół wyżsiyci-, lecz widać — żeby najbliższa generacya miej kich (art. 18) — a nadto do
niu, więc te* do tego caasu wiado opieka jego o rozwój szkolnictwa przyniosła w tej mierze zm any na dano, *e mieszkańcy mii st mogę aamości zujełnie pewnej o wyniku ludowego wiele pozostawia do *y- lepsze, gdyż ta przyszła generacya kładeó nowe sakoły poosętkowe jak
nassej sprawy podać nie mogę.
rożn e bez szkół i bez nabycia ele tylko wyznaczę dostateczne na ich
ozeaia.
mentarnych wiadomości o Bcga i ut zymarne środki."
Oto, co pisze ,,Słowo":
Ale na co się sanosi? Osy sanosi
Nie mamy doatatecanej Lczby ludziach, wyrasta w kalectwie mo
się na to, *a Riym zupełnie nassę
Wszakże miasta nie budzo śpie
pokomę prośbę odriuci? Czy zano- szkół. Jesteśmy w statystyce cświa ralnem, w moralnej ciemności. W szyły się uesyniś zadość tym wyma
si aię na to, deoyaya sapadnie cał ty ludowej na szarym końcu w świa Galicy i liczba analfabetów zmn ej ganiom ustawy. Weiług wiado
cie. Jesteśmy daleko za Zachodem, szyła się w ostatnich lata, h z 80 na mości, zaozerpniętjch ie źródeł
kiem odmownę?
Otóż na to pytanie ju* teras mo jesteśmy daleko za Wschodem. 61 procent, a w niektórych powia urzędowej statystyki za r. 1901,
gę s oałę pewności} odpowiedzieć, Mamy mniej szkół ni* gubernie: tach spadła do 40 i mniej proe nt. wszystkie miasta w Królest wie Pol*e na to wcale a woale się nie zanc- saratowska, samusks, jarosławska, W Czechach wynosi 4 i pół pro s iam wydawały na elem ntzrre
■i. Zbyt głęboko tu w Rzymie są nazańska, twerska i t. p. Jesteśmy cent, na Morawach 5 trzy czwarte wyksztah e >>e < k< ło pól ; iicna
przekonani o słuszności i sprawied poniżej przecięcia szkół w państw e p ccant, naSuęzku auttrjaokim 8 rubli — czyli po 25 kop. na miosz
r cert n» S»lą*ku pruskim 1 i ro k ńcamizstł. Troskę iop ekęmiast
liwości naszej Petyoyi, ona c wa* rcsyjskiem, m iiej więcej na pozu
ności i doniosłości naszej sprawy, mie szkolnictwa w guberniach Sy oe t. N 16 000 żołnierzy, wsiętj ch ad św atą ludówę illustiu ę na
*eby ję mieli niesem zbyć. Coś u- biry i. Jsdna szkoła przypada w gu do w< j -k jest analfabetów w Niem stęp u ę >e oj f y, ourpu e z budże
■yakamy—o tern nie ma wątpliwe- barn.ach Królestwa Polskiego na czech 12, w Szwajcaryi 35, w Szwe tów mai:

Prof. Dr. E. C. COLLINS,
s 140 W. 34th Street, New York, p

No 50.

Polski Kontrakwr 1 Buflownfcźu
4065 LIBERTV ST.
Podejmuje się wszelkich robót
murarskich i kamieniarskich.

OSKONAŁOŚĆ w praktyce lekarskiej
może zasijgnaó tylko taki lekarz, który
wigkszą czjśc życia poświęcił praktyesnym doświadczeniom. Dr. Cohen jest le
karzem dyplomowan m w medycznym uni
wersytecie. Dr, Cohen również ma dyplomy upowaźniające do praktykowania w caiyth Sta
nach Zjednoczonych.
Dr. Cohen nie twierdzi, że dokona wylecz*
nia w każdej chorobie, ale to twierdzi, że wyleczył ośm wypadków choroby na każdych dsieDr. J. COHEN.
sigciu pacyentach, którzy udali się do niego na
eczenie. To, co tu piszg, nie jest iadrj chełpliwością, ponieważ rocie udcwodnić moje twierdzenia świadectwami ludzi, których już wyleczyłem ktćch toni opuścili i uznali za nieuleczalnych.

D

Dr. S. Blumberg,

Dr. Cohen's specyalnością jest szybkie i zupełne wyleczenie

1716 Carson Str. South Slśte
Słynny lekarz, skończywszy kun
nauk w akademii medycznej w Wargi:
wie 1 mający dyplomy Europejskie i 8t
Zjednoczonych, leczy jak najskuUe*
niej i w krótkim czasie od wszelkie!
chorób. Godziny przyjęcia: od • do 10J
rano; od lej do Bej po południu; od
do 84 wieczorem. Mówi po Polsku.

wszelkich chorób sekretnych mężczyzn
za miernę cene, a bez przerwy w zajęci ach za w o <u ■> j

Katar, Dychawicę, Ból głowy,
Bicie serca, Beuniatysm, Bezsenność, Skrofuły, Parali!
Wodn$ puchlinę, Hemoroidy, Rupturę, Epilepsję, Cięi
chorobę, Taniec św. Wita, Wrzody nowe lub zastaris
łe, Choroby Kobiece i Dziecięce, Suchoty w począlhu
Choroby płuc i serca. Choroby żołądka, wątroby i kiszek.
Choroby nerek i pęcherza. Choroby ócz i uszów.
■ Dr. Cohen równie* leczy;

Na Malaryę, zimaicę i
febrę, bierzcie

ELIXIR BABEK,
używzny od 20 lat.

Zawsze pomaga

Zapotolsgs mlarmatjcnym fetrcnigoMcs
kom. Najlepszy lak aa wszelkie malarsjieałeroby, jak: Ograzska, Zimnica, Febia, B»kap«łylu, Żołdowe choroby, NiesttayiBcfć Wisto
wy 1 krzyłćw lub w boku albo wezlcakacb III.

ZaSwiadeaealei
Igo KwlalaU, IMS
Dr. k. M. Klooiewskl A Co.
Waahlnstoa, D. O.
Zacny Panie -.
Patakl ■‘Babek” — etaroCHejskia la
karatwona waaelklego rodzaju febry malały]*,
słusznie zasługuje na usnanle. Wylaesyltn a.n
kilka oa6b w mojej parafii, prsatc na]motała
zalecam potrzebującym.
Z poważaniem
KB. S. SZYMANOWSKI,
Par. Sw. Szczepana w Peitb Amboy, N. j

A zatem nie ocijgajcie sig z przyjściem do mnie, aby jeczyó slg u dekle
ra, który zna i rozumie wasig mowg i który po braienku z wsmi wtpćlciuji
w waszych dolegliwościach.
Jeżeli nie możecie przyjść, napiszcie mi opis waszej siatości jsk rsjlepjs:
potraficie, a jestem zawsze rad wam odpowiedzieć, co mogg dla was uesyni/
Zawsze dołgozcie 2-cen towg mar kg na odpowiedź.
Dr. Cohen daje swoje własne lekarstwa, które sg doprawiane z konsni
liści i kory. Nie używam żadnych minerałów trujjoycb dało

Dr. COHEN,
Lekarz

Chlrasra;

P1TTSEUBG, PA

628 PEKN AVE.,

Tylka ISa katalka. We aszystklek iptakssk.
W. J. SILHORE, łitisys aa Rlttskar|.
Wyrsklasy przea ElOCZtWJEl ł CS., Waskls|t»i
0 e Pysznie po zełw)edc,aj|re listy

GODZINY PRZYjęOIĄ:
Od gej rano do 8ej wlecz W niedzielg cd Pej

rano dc 4»j pcpciud.

ŻĄDAJCIE

WAINWRIGHT

Przodujący innym fikad To va
rów Łokciowych, (Dry Goods)
Modaiankich, Dywanów, Ce
raty, Rolosów, Tapet, Firanek,
Koronkowych i wszelkie h przy
borów do męzkiej tualety.
Polska panna sklepowa do
usług polaków.

PHOENIX LUB
a dostaniecie zadawalnlajgeę ssklankg

ALE LUB PORTER.

4839 Butler Str.

BREWING CO.

|>
■|

<
<
J
j
r
1

Wyborne Piwa, Wódki i Win»,
Obiady i przekąski w kaśdej porze.
Wvhorne cygara.

zatrudnia tylko umiej gtny oh
piwowarów.

Tylko najlepszego gatunku
chmiel używamy,

Adwokat
d Obrońca Prawny

Poleca swe usługi prawne Polakom. (Adwokat Spółki Budowniczo-Poż. Kordeckiego). Praktykuje we wszystkich sądach i
u skwajerów. Ofis:j
433 — 4 Ave. 2 piętro front.

NajlepszeC yygara, Tobisy, Papierosy, etc.
la palaczy kuipić moina u
2637 PENN AV.
Pittsburg, Pa.

Polski Hotel,
Wincenty Brzozowski, wlasc.

2802 CARSON ST., South Side.
Najlepsze piwo, wódki i wina ma
zawsze na składzie. Smaczne prze
kąski. Wyborne cygira.
Grzeczna usługa.

Egiuterro Nro 1....................... cena z5o
" ‘‘ Nro 2.................
50
Zmijecznik.......................................... 25
Krople maciczne.............................. 35c
Maść niedźwiedzia............. ....... ... .25c
Trojanka.............................................s5e
Liniment dla dzieci......................... s&e
Lekarstwo na kaszel ostry................ zt«
Lipowy balsam na płuca................... 25c
Anty Laxon dla dzieci....................... 25o
Proszki od robaków dla dzieci......... afio
Proszki od robaków dla dorosłych.,.25o
Wodaod bolenia ócz.......................... s5c
Ogniociąg na oparzeling....................25*
Krople żołądkowe............................. 25#
Lekarstho na zatrzymanie krwawej
yśgtnki dla dorosły oh. . .............. s5o
Lif arztwo na reumalyzm do picia, sio
Lekarstwo na nietiawność—__50c
Proszki przeciw bólem głowy........ -10#
Krople na ból zgbów......................... 10c
Maść przeciw ysuciu i poceniu sig
........................
z5o
Zelazny wzmoouiciel zdrowia...,^..SCe
Lek, na uspekojente dzieci.............. 25o
Lekarstwo na odgniotki..................... 158
Lekarstwo przeciw grypie..............1.25o
Włosochron..........................................
Proszki na wątrobg.......... ................. 3SC
Rgkosiei*..............................................
Wyleczenie z sebry, ogrzsyki i grypy
gwarantujg. Epecyalne leki przyrządzampodług opisu chorcł y.
Wyleczenie z febry, ogrzszki

Hotel KuMi,

THE PITTSBURGH

Andrew M. O’Brien,

SPIS I CENY POLSKICH
LEKARSTW.

Albert G. Groblewski
111 MAIN ST.,
PLYMOUTH, PA.

KEYSTONE

CARNEGIE, PA.

Najskuteczniejszy i najlepszy średek
przeciw: Reumatyzmowi, Boleniu krzyż
ża, Neuralgii, Katarowi, Bólowi gło
wy, Zaziębieniu, Bólowi gardła i Kur*
czom.

grypyjgwarantujg. Specyalne leki
przyrządzam podług opizu óhoifrty- .

IRON CITY

30 Fourth Ave.

ZMIJECZNIK.

PAPIEROSY I TYTUŃ

Folo^ialk
Ozyite, trwałe 1 błyaacsjce jak aaUo
wykofiosane według najnowaaej
tody roblg po naiwliHjych ceuscfc.
Fotografowanie grup towarayakloh
1 dsleci mojaapeoyalnoSC.

K.G. CIEŚLAK,

Fabrykant Cy
gar, Tobisów róż 2737 Peuu Ave., PITTSBURG
nego gatunku.
Róg 14ej i Carson Ulioy, S. S.
Fajki i inne
Przybory,
różnego gatunku.
Jedyuy Polski Pogrzebowy
w Plttsbnrgi* 1 Okolicy,

SAŁUN I RESTAURACJA

ć

Fr. Długoński,

£ Nowu FolskISalun w 13-e| Wardzl*»
3
Mam zawsze dobre napoje, jako
J to: Piwo, Wódki, Likiery i Win*.
I Dobre cygara 1 przekąski.

$ Róq Dixon I flancock Streets.

Akuszerka

|

Wojciecha Błaszkiewicza,

5
| 1916 1918 Penn Ave., Pittsburg, Pa. S
Róg 20ej ulicy i Penn 4ve.

H
«
«

|®

PIWA I NAJWYŚMIENITSZE LIKIERY I g
WINA KRAJOWE I IMPORTOWANE.
CIEPŁE PRZEKĄSKI, WYBORNE OBIADY. M

plom i kilka lat praktyki, pole
ca się polskim paniom do usługi.

Józefa
JózefkowIgz,
3433 Butler Street.
Przy czterech tysiącach miesi,
kańców łożyły na cele oświaty
rocznie: Rypin 207 iubli, Grójec
295 rubli, Freny 240 rubli, Dębie
225 rubli, Szczuczyn 100 rubli,
Kałuszyn 50 rubli, Garwolin 22 i
pół rbL, Łęczna 8 i pół rbl., War
szawa w roku 1887 przy ludności
439,174 wydawała na cele oświaty
zaledwie 105,250 rubli czyli 24 kop.
na mieszkańca. W dziesięć lat pótniej w roku 1897 pray ludności
638.208 Warszawa wydawała na
cele oświaty 156,280 rubli czyli 24
kop. na mieszkańca, a Moskwa przy
988 614 ludności wydawała na
cświatę 734,252 rubli ozyłi 74 kop.
na głowę, to jest trzy razy tyle, co
Warszawa.
Wszystkie miasta Rrsyi euro
pejskiej bez Królestwa Polskiego,
z miastami Syberyi i miastami Azyi
Środkowej, wydawały pray lud
ności 14 i pół mdionów na cele
oświaty 6,387,662 rubli, czyli po 44
kop. nagłowe.
W tym samym czasie wszystkie
miasta w Królestwie Polskiem bez
W srsaawy z ludne śdę 1 417,689
wydawały na oświatę i cele dobro
czynne łęcznie 128,309 rubli rocz
nie, co czyni po 9 kop. na głowę, to
znaczy blizko pięć razy mniej, ni*
miasta Risyi europejskiej, łęcznie
z miastami Syberii i Azyi Cen
tralnej. Dopiero dzięki poparciu
oświaty w ostatnich kilku latach,
sprawa szkół poezętkowyoh w War
szawie, nieco się polepszyła.

Wynajmuje bryczki i powozy na
wesela, chrzciny, pogrzeby I *. pfr
2123 PENN AVE. PITTSBURS,
148 15ta ul. S. S.
Ttltphom litharll.

JOHN FINK,
3609 Penn Ave., Pittsburg, Pa
jroTABYtrsz PUBLiczinr.
Sprzeiaż Realności.
Zabezpiecza od ognia.
Kollektuje rent, wykonuje prawne dokun en ty
Ubexpiecraod ognia w najlepszych Kompanlacł
Branch Office Mnokey City Lumbar and Mannactyring Co. of Millvale, Pa.
TELIPHOHI: Bell 4093 Fisk i P. & A. 92 Uwrenae.

I0P36U GÓF66KI.
Pierwszorzędna

Qrosernia 1 Skład Rzeżnlokl
Kiełbasy, kiszki swego wyrobu P‘
najtańszej cenie.
Najlepsze gatunki artykułów
poływozych.
Przyjdźcie a przekonacie sig.

2005 PENN AVE

Chas. Brosky,
2734 PENN AVE.

K>Ittsburs, F»a
Importowane i krajowe wina,
wódki, likiery, brandy, cyyara
ZdsMzc świde Lagrowe pśs»o.

' FOUR-FOLD"
LINIMENT
Czworo sllny liniment
Naj epszy lek 1 smaro
wanie na wyleczenie:

XaloiSM 1814.

Smith Bros.
ZAKŁAD FARBIARSKI
OFI8Y:| 134 Fowrtk Ava.,
1B1I CereesS*. Bi S.

* 7nUŚ?Nl«tb Sta. B.B.

PlttSbUFO, P 8

R. MATUSZEWSKI,

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

Skład RzoZnickl,
1O0Q PENN AVB.
Plttuharg,
Migso świeże 1 wgdzone. Odbiera otstalunki na wesela, chrzciny 1 inne zaba
wy po cenach jakie są w hurtowuyih
kładach. Towar jak najlepszy

LEK NAJPEWNIEJSZY,
na gruczoły i opuchnięcia.

J. 0. pierwszorzędny
KALINOWSKI,

Bita flaszka tylko tło. Boatao można w lytakaab.

Skład Rzeźnicki.

flni Drożyński,
Salun i Restauracya,
2417 Penn Ave.
Podaje do publicznej wia
domości, iż otworzyłem Salun

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

8104 Brereton Ave.

i Restauracyg zaopatrzone w
PRZED ŚWIĘTAMI
będę sprzedawać po zniżonych ce
dobre napoje i przekąski.
------- Pierwszorzędna-----nach polsliej publiczności damskie
OROSaRNIR
Obsługa
skora
i
grzeczna.
spodniki $3.00, $4 00, $5.00 i wy.
Świeży, najlepszy towar. Ceny
żej do $10 00. Ubrania damskie
niskie, miara i waga rzetelna, ob
$10.00, $12 00 i do $15.00, Okry
sługa grzeczna.
cia damskie i Żakiety $5.00, $6.00, Le noard Aroaoon. 4
Harry M. Arosaoz
$7.00 i $10.00. Futerka różnego ro
113— 44-tbi Street,
dzaju $1.50 do $15.00, Okrycia dla
dziewczynek od$3.00 do $5.00. Do.
pasowuję wszystkie ubiory bez oso praktykuje w cywilnym i krymlnalnyn
bnej zapłaty. Robię suknie na za sądzie. Adwokat I Prawnik.
518-520 Fourth Ave.
mówienie. W składzie mówi Big po
ja.. Moi.ON, wtoSoleni.
polsku.
Telefony: Bell 1193. P. & A z»98
Wyborne trunki, piwa 1 likiery. Wy
M S A UL, Krawczka damska,
Jedyny adwokat w miaście mówiąc; śmienite przekąski każdego ozazu.
3703 Butler St. Pittsburg, Pa. po polsku.
2746 LIBERTY AVE.

ADAM JANKOWSKI

flronson & flronson

Polski fiotelj

WIBŁK0 POL ANIN— CZWARTEK DNI A 10-GO GWDNIA 1003 ROWU.

Ro. 50

Str. 3

Znaczy to tyle, co podział Ga jów .ego systemu w Warszawie, ratów sussęoych oleje roślinne, i
licyi na dwie części, rozgraniczone gdy sala, llka z ulic tego masts w szczególności olej lniany,, rafi 9944
yzN.
rzekę San.
mi zniknęć p**ryarcialnykonik bal nuje, bieli, odbarwia i ztopniowo
mn.e taki o poradę, który mógłby być o wiele prędzej
wylecz ony, gdyby zaraz z poczętku do mnie się był ujaś a nie do innych.I*>gijeki.
zgęs osa. Olej lniany, podlany woaemt,
gobyiaz Mwaośoię
uieumiejętaoić tego, który najpierw podjął się
*oaemijjoby>az
wwaoioij nieatni^jętaoić
Studenci agitują.
P. Mgkarski jest j^. nie młody, działaniu aparatu p. Lewiaka, po
mżenia tego chorego. A zatem każdy, Kto cierpi na choroby właściwe męż
ozyznom, Kto aa
ta wiódł się
aię w leozeniu u innych,
innych,"ten
niech*) pr«yohodzi
pnychodzi do ms
mz
Skutkiem zażalenia ze strony urodził się i wychował w , Francy i 3 godzinach staje się cłakiem jas czyznom,
ten niechaj
eg
eg>> blóra
blór* i rozmówi się ze mnę. Ja mi wytłumaczę mó, SYSTEM LElwowskiej, komendy wojskowej, jzko syn emigrants. W Waa .,awie
JZEAłlA, który wymyśliłem 1 wy
wydoskonaliłem
pne->ZE.\IIA,
doskonaliłem przez zajmowanie sie praeny, prawie besbarwny.
władza szkolna wdrożyła docho jest pierwszy raz. Po polsku m
Młe
ocie
trcie
mij
mij
<
'
ohoribami
•horibami
wiaśclweml
wutśoiwemi
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’szystkie dotychczas znane apara nym, znajmig oi t > .zczecze, Jeieli zaś uznam, że możete być wyleczony,
AUSTRYAKIEM.
PRL SAKIEM.
ucsniowe ruskiego gimnazjum we zrozumiałą ale nie chce się pcsługi
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Poseł Głębocki umarł.
tak doniosły wynalazek i idęo za ra
Banin, 1. grudnia. — W sobotę Kordecki nasz!
ce 110.000 K., nowych szkół śred wany. Ze zmian ważniejszych zadę jednego z przyjaciół, zwrócił się
snsciyć
jeszcze
należy
podwyższe

umarł dziedzic Józef Głębocki, je A gdzie najbardziej się krwawi,
nich kreowano trzy, a to: gimna
on pr-ei jedtego z adwokatów w
den z wybitniejszych poałów pol Niszczęce dzieło bitwy,
zjum w Nowym Targu, drugie nie kopały środkowej i wysunięcie
New k orku do przemysłowców achćru
dla
pomieszczenia
organów
Tam jego dłoń błogosławi —
skich w niemieckim parlamencie.
gimnazyum w Rzeszowie i szkolę
merykańskioh w tym zakresie fa
więcej
na
zewcętrs.
Kościół
cały
Śp. Józef Głębocki urodził się Tam on jako słońce jaśnieje,
realną w Żywcu, dziej szkołę fa
brykscyi.
d jia 19. marca 1856 w Piarskiem, Wielki — promienny,
chową dla przemysłu maszynowego ma zostać przytem niejako pod wyż
Cóż się okazało? Oto po przesła
szony
przez
odkopanie
fundamen

w powiecie s;a notulskim; uczęsz Przez Maryę z Jej hufców zesłany, w Tarnopolu; podwyżsionoscbwenniu rysuaków, kosztorysów i ekstów.
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dyeaewerzyteńe we Wrocławia. Od roku Większy, niż świeckie rycerze,
55.000 K.
zyi płockiej, 8. Szyllera, z Warsza nabycia jego "Bilnika" tworzy się
1993 był członkiem sejmu pruskie Cichy—pokorny,
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słem do parlamentu niemieckiego I z garstkę moc wrażę rozbija
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Wystawa.
oięgu. K oszta robót dotychczaso nik p. L. donosił, że przy zajęciu
l po towar do nas przychodzi.
Wystawa powszechna krajowa wych wyuioiły około 150 000 rb. postawy wyoiekujęoej można bę
Opole.
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Róbcie i wy tak samo.
Zmiany w d reno wień itwe. Prze Pieśń wieków pokryła czyny—
odbyć się ma wr. 1904 w Królest Na sumę tę złeżyły się: fundusz, dzie od nabywców patentów zyskać
Mchem
dawno
porosły
mogiły
—
wie lieni: ks. dziekan i praboszoz
wie. O miejsce toczy się dotąd woj należęoy do katedry; a będęoy w znacznie wyższę sumę.
Rzjohalke w Klausowie do Ujazdu, Cisza —
na zakulisowa. Jedni chcą, żeby wy rozporzędseaiu kapituły, następnie
Iitotnie po kilkotygodniowych
ki. prób. Czajka w Ostropie do I owe, co skronie wieńczyły,
stawa odbyia się w Warszawie, in sia^e ofiary duchowieństwa całej targaeh i rokowaniach amerykanie
Łiwkewic, ks. kap. Józef Barón w W proch się rozwiały wawrzyny,— ni w Łodzi.
dyecezyi, niekiedy w znacznej su zagwarantowali p. Łewiakowi sumę
Rixdorf.e jako kuratus do Hoppe- Cisza —
mie, i te stanowiły fu udu u głów 750,000 rb. za nabycie eksploata
garter, w dek. franfurtskim nad Cisza — jakiś jęk głuchy
Przyszłe namiestnictwo w Kró ny, wreizńe w najmniejszej zapew cji jego patentów i odpowiednio uOirą, ks. kap. Ernest Steur w Odzywa się z piersi aż na dnie,
lestwie Polskiem.
ne osęści składki dyeoezyan, zbiera raędowe zaofiarowanie nadesłali
Oko się łzawi....
K.uezborku do R xdorfu.
Korespondent warszawski “Dz ne po kościołach sześć razy do ro mu do Wareaawy, waywajęc go do
I białe c ęgnę duchy,
Pozn.<< donosi, jakoby rzęd rosyj ku,
przybycia za ocea i dla oeobiatego
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Ciche, milczęce, tajemae,
Bytom.
ski zamierzał przywrócić namiest
dokonania tranzakcyi.
Zmiany w duchowieństwie: ks. Tych—którzy w Maryi obronie
nictwo w Królestwie Polskiem.
W chwili obecnej p. Lewiak do
Śmierć Apuchtlna.
mdm. Paweł Hcroba w Chróścinie Ginęli, jak istni święci,
Minister Plehoo miał mianowicie
pływa już właśnie do New Yorku.
Apuchtin
umarł
w
Warszawie,
jako wikaryusz powiatowy do Gli W poświęceń cierniowej koronie
przeglądać papiery, odnoszące się
dnia 16 listopada. O 6 lat tylko Zamierza on jed lak sprzedać tutej
wic, ks. adm. Jósef Wotzka w L Ufai, że wrogów zabiję,
do dawnego namiestnictwa. GJyby
przyżył ustępianie swoje ze stano szym przymysłowoom wyłęcznośó
jaźisie do Kluczowa. Ks. Józef Wrogów Królowej Aniołów,
się tak stało, namiestnikiem został
wiska kuratora okręgu naukowego prawa eksploatacyi "Bilnika kon niech przyśle to ogłoszenie i dołączy 25c w
Mueller jaklando Dębią. Ks. Modlitwa cudowna, zbawienna:
by niezawodnie ktoś z rodziny car
warszawiKiego, na którem był pra dor s stora" na cały świat z wyłę- naczh-ach pocztowych n a przesyłkę a wyślePaweł Pospiech jako kapelan do Av* Maryal
skiej.
mymu odwrotny poczty 4 słoiki, (<ażdy in.
wdziwym katem młodaieży pols czeniem pzńitwa rosyjskiego.
I oto czoła
Puszkowy.
nego gatunku) tabaki do zażywania i cennik.
Za
zdobyte
bowiem
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za
kiej. Gdy w r. 1897 usunęł go z te
Do mogił chylimy popiołów,
Tabaka ta jest wyrabiana przez prak ycznego
Przeciw
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amerykańskim.
cceanem
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Łewiakzamierza
wznieść
Essen.
go stanowiska nowy generał guber
Szukać: gdzie owa siła?
fabrykanta, polaka, od r. 1889 na sposób sta
Minister spraw wewnętrznych nator warsaawski, księżę Imery- w Warszawie fabrykę do wyrobu
"Z Kray kołoE nen, nadesłano ks. Gdzie moc jest tej prawdy,
ro krajski. Tylko ta tabaka jest prawdziwa!
Plehwe wydał zarzędzenie, że tylko teński, odetchięła cała ludność swego aparatu, ażeby zbyt jego eke pochodzi z mej fabryki, na której jestznak oMikuLkiemu, proboszczowi św. T»j cnoty,
ci żydzi amerykańscy mogę przy Królestwa. Niewiadsiino jeszese, ploatować samemu i przyczynić tern chronny
Krżyta w Krakowie, 3 marki na K .óra zdobiła
BIAŁEGO ORŁA,
Zukoohronny Bl&ł.go Orł».
być do Risyi na pobyt chwilowy, kto będzie jego następcę, czy wraz do wzbogaoenia przemysłu rodzin Podrabianie jest wzbronionepra *em. Kto jej raz spróbuje, ten jg zawsze
mszę św. w rocznicę założenia tam I pancerz świetlisty, złoty,
którzy od niego otrzymają na to po z nim runie także jego system szkol nego.
będzie kupował. Dla kupujących w większej ilości, odstępujemy znaczny
tejszego towarzystwa polskiego W czynów potęgę;
White Eagle Tobacco Factory.
zwolenie. Dotęd wystarczała wiza ny, a jednak oddawano się nadziei,
imienia św. Marcina. W dołącio- I biednę wieśniaózę siermięgę
Tak więc w oięgu niespełna pół rabat. Adresować należy:
IGNACY
WOLFF,
właściciel,
894-398
Grandy Ave., Detroit. Mich.
konsulata. Kilku bogatych żydów polskiej młodzii ży.
nym liście tłumaczy jedei z tam Dalię, szkarłatem czyniła ?
roku skromny i ubogi pomoonik fa
z San Francisco, którym wzbronio
tejesych polaków, że nabożeństwo Gdzie owa prawda?
W długim szeregu rozmaitego ro bryczny dochodzi najuczciwszym
no przekroczenia granicy rosyjs dzaju rusyfikatorów nie było jesz sposobem do poważnego majętku i
cue mote odbyć się na miejscu, Gdzie cnota?
kiej, mimo iż mieli pisma od sekre cze człowieka, któryby podobnie pięknego pola pracy, jakie otwiera
gdyż niektórzy księża nie pozwalają Utońmy duchem w błękitach
es
tarza H*y, udało się doambasadora jak on nienawidził żywioł polski i przed nim przyszłość.
wnosić do kościoła chorąg wi sto- I patrzmy sercem na czyny—
Podtrzymywacze
do
ramion,
Elaamerykańskiego z prośbę o inter- równę zawziętoś ię go gnębił. Był
warzysień polskich a nawet nie Módlmy się z wiarę dzieciny—
A dopomaga mu do tego przed
styczne pończochy. Elektryczne pa
przyjmuję od polaków datków na Szukajmy Maryi w gwiazd świtach, wenoyę. Ten odpowiedział jedna on prawę rękę Hurki, lecz samowo siębiorczość amerykańska!
sy, Krokwie, Szczudła
kowoż, że nic w tej sprawie nie mo lę i brutalaośoię jeszese go przemszę św. mówiąc, że ,,polskich pie A serca nam własne odpowie,
wszelkie inne przyrzą
że im pomódz.
niędzy nie potrzebuję'1. Skargi na Że Zzkonnika-Ryoerza
wyżssał. W historyi rzędów rosyj
Żelazne zdrowie.
dy
pomocnicze
na
wszelkie
ułomności.
to postępowanie wzmogły się Do zwycięstw wielkiego Hosanna.
skich w Kmgrasówoe era działal
W.
Klaneński
sypiał
na
wolnesa
uwłaszcza po wyborach, gdy polany Do mocy, co czarta zabija—
Pomnik Szopena.
ności Apuchtina będzie jednę z powietrzu podczas ostatnich mro
głosowali da swego kandydata.
W Waszawie odbyło się posie najciekawszych, ale także najboleś zów i dobrze się szujo.
Ta z kości słonio wej Wieża,
Robimy pasy na urząd na obstalunek) na naj
dzenie komitetu, upoważnionego niejszych. J<st to rzadkie w dzie.
Przez Pana wybrana Panna,
gorszego rodzaju ruptury.
W miasieozku Waukegan, Ill.,
Ślusarz, zakonnik doktor praw.
do zbierania składek i wystawienia jach oś wiaty połęclenie bezmyślnej znajduje s ę mieszkaniec, który aaDoprowadziła—M rya.
Na uniwersytecie we Wrocławiu
w Warszawie pomnika Szopenowi. nienawiści, ciasnego i pedantyczne mierza oałę zimę przespać na wolI uszedł w zaziemskie kręgi
otrzyma! przed kilku dniami dy
Gromadzenie składek na pomnik go fanatyzmu, oraz samowoli, wy nem powietrzu. Klaneński śpi noea
Cichy—ubogi i skromny.—
plom doktora praw były czeladnik
postępuje bardzo powoli. Dotęd łamuj ęoej się nawet z pod rozka mi na balkonie swego domu przy
Własnej potęgi
CZWARTE DRZWI OD POCZTY
408 SMITHFIELD STREET
ślusarski i członek zakonu Francidrogę subskrypoyi, zdołano zebrać zów władzy naczelnej.
DLA
FACYHNTKK
JBST
OSOBNA
I własnych zasług nie pomny,
West Water ulicy. Ma lat 25 i jest
PITTSBURG, PA.
ezkanów. Jan Szlichoinkowski,uro
DAMA DO OBSŁUGI.
zaledwie około rb. 7000. Wobec te Nawet nowy generał gubernator zdrów jak rydz. Klaneński ma
Znojem odlany pracy,
dzony w r.1874 jako syn robotnika
P. & A. Telefon 338 M.
go, sprawę wyboru miejsca pod po wytknęł mu przy powitaniu zbyte- współzawodnika w t sm przedsięOn—co wymodlił moc cudu
kolejowego w m. Pile. Sslaohcinmnik na jednym z placów, zaofiaro csnę i dla interesó w państwa draż- wzięeiu w os obie mayora miasta
Zgasł cicho—
kowski, ukończywszy szkołę ele
wanyoh przez zarzęd miejski, oraz nięcę tylko polaków żarliwość ku. Tolodo, O., JonsBi. Urzędnik tsn
Wśród znoju—wśród trudu
mentarną, wstąpił w 14 roku życia
sprawę projektu samego pomnika, ratorskę, zganił mu pomiatanie ję takżo sypia pod gołem niebem.
On—duch
Lepsze grunta niż gdzieindziej, pracy wiele; lepsza przyszłość. Urodzaje zaw
jako pisarz do biura adwokackiego.
odłożono do lepszych czasów. Na zykiem polskim, zaniedbywanie hi
Zwycięski, ogromny,
zze
pewna.
Klimat mamy przecudny i zdrowy. Na farmach można latem i zimy
W r. 1890 wstąpił do ślusarza na
zebranę sumę złożyły się prawie story! i literatury, sruszc senie ssko
Zgasł cicho—
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R H. M. MACKENZIE M. 0. WS
Przyjdźcie i zobaczcie
Nasze meble i rzeczy pościelowe.

W. F. Eichenlaub,
3501 Butler Str. 3503

dó°bTTabakl do zażywania,

PASY NA RUPTURE

Sztuczne Nogi, Ręce, i t. p

Ślubne Obrączki <
L

różnej miary i formy.
Gwarantowane ezysto złote.

POTTER’S
2825 Penn Ave. Pittsburg, Pa.

NASZĄ SPECYALNOSCIA

> jstdopasowanie rupturo.
o »pasów
50 do
W 00
BU!\DY <Se EATON
Aptekarze.
3413 Butler St. Pittsburg, P*.

Jan Ratajczyk,
5 A LUN 1 RESTAURACYA.

1319 PEAN AYE.,

PITTSBUM, Pi.

Poil*asatjWłjmleBit,Be Włosi LUlMy Ia.
portowsa.lkrsjew.,
proton,
rowe obiady. Usług* gnaesna

W. Stefanowicz,
381 a Penn Ave., Pittsburg, Pa.

Salm 1 Restauracua.
Choesz się napić dobrych kru
ków i najeść się dobrse — udaj się
do dobrze znanego obywatela.
Usługaprawdziwa Polaka.
HOTEL POLSKI

JAN PATER
3,4~316 Marker Street
MCKEESPORT, PA
Wyborne Wina, Wódki, Cygary
smaczne zakąski.

Knox C, Hill
555 FIFTH AVE.,
McKeesport,

pa.

Towar łokciowy po bardao alekich cenach.
Jo^S/c6 0410Wy bi»lo«y wnśllKp.
n^.°,brL38 C.1IoWy “'’Celony muślin 5«
D a?, n 40 CŁlowJ niebie ony muślin
Najlepsza modra lub czerwona Hiismatery* po 5o.
——w
Szeroki ciemny Cheviot po 8frc.
Lancaster gingham po 7o.
Alabama Cheviot po 7o.
Najlepszy bawełnicowy Craah po g*.
Lniany Crash po 6ł*.
Pralny Bussian Crash po 1O«
Bielone prześcieradła, 40c, 45o 1 Mr.
i lT^10n8 nMypkl nB
80, Mo
Bielone Bolster nasypkl, !5c, *5c i MO
“JeżeH kupicie od Hill’*, kuoiaia at»
nizkich cDnach,\
>9
Ce*ewMk‘lmi’rl»P*n,,y:

Zanim najwcze
śniejszy ptak się
obudzi, już wasze
pieniądze robią
procent, jeżeli je
umieścicie u nas
na cztery procent.
COMMONWEALTH
RBftL ESTATE AND TRUST GCL.
827-829-331 Fourth Ara.

Artificial Limb Mf’g Company

KOLONIA POLSKA W STANIE VIRGINIA.

JOHN JELINEK & CO-

sprzedaj® po

UMIARKOWANYCH CENACH.

SPECYALNA
Sprzedaż różnego Towaru j.
t. Męzką Galauteryę, Obu
wie, Kufry, Kapelusze. Spe
cyalne ceny na Ubraniach,
przez cały miesiąc Lipiec.
Chłopięco ubrania i krót
kie spodnie po nizkiej cenię.

3419 BUTLER ST.

Ltuż przy rozdwojeniu ulio.

--- --------------- —--------------- ss

Kazim. Filipowski,
POLSKI HOTBL
Wyborne wódki, wina i cygara.
Zawsze świeże piwo i przekąski.
Usługa grzeczna, prawdziwa pol
ska. Popierajcie -w o ich.

CHAS. PHILLIP’S,
1240 FENN AVE.
druga ulica od Union Depoti
PITTSBURG, PA

Fr. Cieślak,
Polski Fotografista,
322 Firth Am. mckeesport, pa
Wynbtoia fotegrafle w najaowssyn styla ls^
lUh amlarkowanyeh. Grupy wmiui 1 tamlń)ae
moja ■paoyalnoM. Młoda patatwo ouuaall
odamida plfkay pmaaat.

B. MILLER,

skład rozmaitych mebli, pa
najtańszych cenach. Za gotów
kę lub na wypłaty.
2713 PENN AVE.
PITTSBURG,
PA.

WIELKOPOLANIN—CZW ARTEK DNIA 10-GC GRUDNIA,

1903 ROKU

No. 50.
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przez żydów wiara katolicka bez damy cześć męczennikom polskości: bo to było w kolonii, gdzie Polscy Kiedy błędsęcy, niepowołani,
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krata Chrzanowskiego, —to lepiej, gańskich czasach ideałem wszyst
(osyny,
1903
r. — Dai* 26 listopaca odbył ak najchlubniejsie sprawozdanie zawsze sic wykluczycie z swego
kich
mocarstw,
nawet
i
mądrej
Grażeby jej nie było.
grona tych, którzy Boga wyrzucili Czerwonych kozłów ch ą w niej hoz
tego
pierwsi
ego
objawu
łączności
się u nas piękny obchód rooanicy
z serc swoich, którzy Jeżdżąc na
♦
♦
(dować....
narodów, tylko podniesienie na po.aUnia listopadowego. W cb- Polaków w Rhode Iiland.
Na temat; “Co się stało ze skar koszt zwyciężonych państw potęgi ohodsie waigły udaiał wsiystkie toLecz, o miły Boże, jakiż wkrótce koniku patryotysmu, h-ńuią was i
Mówimy po polsku.
ośmieszają i d'a swych celów nad
bem narodowym?” pełno ostatnimi i bogactw narodu zwycięskiego. wsrsystwa polikie i litewskie a ca dysonans w okolicy....
PRAWDOMÓWNA.
Gdysnowu
Polska ras będsie wolna, .. .Takie cserwonych prognostykaużywają
świętokrt
dsko
imienia
Pol'
czasy artykułów, po wszystkich nie- Państwa te zostały rozbite kole no łego btsnu Rhode Islard. Inicja
—
Matcciko,
rozgrjź mi ten
W Prowidenoe tow. Sobieski gi
Nic nie zostaniez czasów minionych
«ye........
Tftial gazetach polskich w Ameryce. przez mniejsze mocrrnwr, gdyż tywa wspólnego obchodu na cały do spółki z socjalistami urządza w ski i patryotyzmu.
przez siebie rsąd«‘ć nie zdolna, ... Spcdiiewają się wielkiej prsyiz- orzech.
To zaś proszę umieścić, Sianów- Sama
'
Nie rozbieramy tu kwestyi, ażali pedmieloue nieobjciajnc śoią pc- 8 an wysila od Towarsystwa św. przeszłą niedzielę obchód,i świado
Jetlinie
będsieKozłów czerwonych
(łośoi........— Patrzcie p ńitwo.... on my
Skarb Narodowy, trzymany do nie piottu swiarięcą w swych zestarsa- Józefa z Central Falls, a cały jego mie ozy nie świidemie htńbiprze- na Redak cyo, ku wieoznej pamięci 'Taki czerwieniec to wielka sztnka,
śli że ja moje zęby kradaę.
dawna w Rappersvyll, w Szwajca- łych podwalinach, nie mogły znieść przebieg wypsdł tak dobrze i po s*ły obchód i sieje skandali gorjc* bałamutów ntszego ludu i ku prze- Jak on zasiędzie na Indów tronie, Nie bardzo wierię w takie ich racye:
— Ej nie — pronę mamy, js
Silni w języ kUjkcz nie w czynności.
ryi, w ręku osób godnych zaufania, isdaego silniejszego witnąśnienia. waiaie, te tylko można powinsio- MŚ.ód wszystkich Polaków w mie- strodie „wielu**.
wiem
pneoie, że mima zapłaciła
Jut
tego
ludn
nikt
nie
oszuka,
Z szacunkiem
•— ma takie znaczenie i doniosłość, Tak runęło z czasam królestwo as- waó braciom z R. I. Nie chodziło śsie. Na głównego mówcę saprasia
Niewiadomeki. J dentjśoie, bo widsiałam rachunek..
Narodowiec.
*Z takim sternikiem nikt nie utonie.

dla kupujących na święta set
ki setek takich jak poniżej wy
szczególnione

WlZi UU

37.98

Uwagi

S45.00

837.00

S4-98

Tanie Kanapy od$7.48 w górę, jakich
sobie życzycie.

STEELE FURNITURE 60

Najlepsze Barcainsa
tia ten tydzieri

sprzedać się mających
szczególnej dobroci.

-Łl;

»•

KoresDondBncua

) f\

M

d

Wielki Sztor,

Małe Ceny, dobry towar,

mi

Garson m.s.s.

WTgŁKOPGŁANIN- CZWARTEKDNIA 10-GQ G’UDIHA 1903 ROKU

No. 50

Sprawy Unii
Zarząd Unii św. Józefa,
Wielebny Ks. Proboszcz
Cezar Tomaszewski, Kapelan TJnii.
Jea Maron, Prezydent,
Paweł Białkowski, Wice-Prezydent,
Stanisław Ciemielewiki, Bek retail Prot
Aedriej Każmierskl, Sekretarz Finani.
Leopold Buoholo, Kasyer
Augustyn Biramowski, Marszałek
Jóief Grabowski,
Oplekunowie
Antoni Wnercwski,
ha wy
Cedmei Batojewski,
Wszelkie korespondeneye dotyczące
Unii ów. Józefa, — adresować należy na
ręce sekretarza

St Ciamlelewskl,
B310 Dixon St., Pittsburg, Pa.
Wszelkie listy w sprawach finanso
wych Unii należy adresować do

And. Każmierskl,
S35 Hancock St., 13th Ward,
Pittsburg. Pa.
SPRAWOZDANIE
z pesiedzema Zarządu Centralnego
Unii ów. Józefa cdbytem w dniu 6
gmlnia 1903 roku.

Na posiedzeniu tern naztęjujący
członkowie zoztali p rzyjęc i do Uaii ś <. Józefa:
Do grupy 7, Bractwo ów. 8tan:s
ława K. z Cirnegie: St. Kawalski,
J. Floryn i J. S kora.
Do grupy 9, Gwsrija óv. Anto
niego, E1. Polens.
Di giuoy 16, Brictwo ów. Józe
fa, z gór, A'eks. Himieński.
Do grapy. 20, Tow. ów. Wbdyzława Kr., z Wheeling, W. Va.,
Jan Lewandowski.
Stanisław Ciemielewski,
Sekretarz protok. Unii śgo Józefa.

Zawiadomienie.
Zawiadamiam wszystkie h człon
ków Tow. św. Wo]o!eoh» w Brad
dock Pa., giupy 6 Unii iw. Jótef*
w Pi ts! ur£u, iż w L- elzielę, 13ge
gruinia priypada rooiny m tyng
tagoż Tov arzystwa, więo każdy
c.łonek obowiizwy jest ped karą
w konttytaayi przepisaną stawić
się na to potiedieaic o godz. 1 po
po'uiniu. Oprćcr oboiu nowe go sa
riądu na rok przyszły, lątabieinne
ważi e sprawy de zał»lwie»’a.
F- Kanarkowski, prezes
A. Hartman, iehr.
Baczność
Strzelcy św. Jadwigi!
W przyszłą sobotę, 12 grudnia,
odbędzie się sj o wfr dź, zaś Kamunia udiielor ą zostanie wdeiura
stępnym, t. j. wniedaitlę, 13 giu
dnia Zwraca się u» agę wszystkich
Strzelców św. Jaiwigi, by pod ka
rą przepisaną w konstytucji tegcż
Towarzyitwa, w pełnej lici b'.e do
tego ze wszy s' kich uaj wi ż ais j szego
aktu uczuć religijnych się stawili.
Z uszanowaniem.
21. (jfepert, kapitan.
Baczność! Ostrzeżenie!
Zwząd d >m« er igracyji ego ów.
Józ f*w Nowym Yorku zauważyli
nabrał pewr ego zupełnie j rzzkonati*, że przeważnie większa ozęśi
naizyi h rodaków już to z kraju do
Ameryki przybywających, już to
z Ameryki do kraju powracających
albo teżtntrj w Amery cez miejsca
na miejsce s ę przesiedlających, —
przybywających do Nowego Yorku
— do doo u emigracyjnego ów. Jo
zefa, 117 Broad st., w zsm arze wy
poczyni u tudzież czerpania dal
szych informaoyj odnoszących .1*
do dalszych ich pouióiy, są w «pc
sób niegodziwy i nieuczciwy, przez
podstępnych nie mających żidrego
eharaktera ludzi wprost biutaJn; ch
wy łudzani, c szukiwani — wyzyska
ni z grosza tak ciężko sapraoowa
nego.
Takie oszustwo, prawie na pcrządku dziennym wykonywane
przez wspomniarą co dopieio szaj
kę wyzyskiwaczy, jo'egara ich
skrycie o lyle, że oni wfrdają języ
kiem pi likim i języki mi irnynii
posirdają w sposób nam niewiado
my karty z naszym adresem, które
przybywającym polakcm do Nowe
go Yorku i zapytującym o dom emigracyjry ów. Jósifa, :anz oka
zują a w dodatku skoro tylko ktłś
z naszych redaków rapy ta o nazwia
ko naszsgo właściwego rgenta, od
powiada taki brutalny i p< dłtfpzy
człowiek, że on nim jeit, co tai łat
wowierny krżly nasz rodak wierzy
i w chwili te’, oddając się w ręce
takiego rzezimieszka, wpada w
przepsśó ze swoim tak ciężko za
pracowanym groszem, który bynsu
w kieszeni był pozostał Przy t»j
sposobności zabiera równocześnie
od rodaka adres naszego demu, i

korzyifa z niego w ten apczób, ia. Na chrzcinach u pp. J. Pan
kowskich, 13 warda, (na
udaje lig z nim na kolej i okazuje
wnioselr p. S. Dembińskie
ge, nowo przybyłym nawago dowu
go i panny W. Siniekiej.... 8.25
stukającym redłkom. T kie zda
rżenia mnofą się niezmiernie i ob Pan K. Brzozowski, resztę z
dzierają naizych rodaków.
koncertu, (przez pó Brzo
Ot ż chcąc rat położyć tamę tego
zowskiego)
..
rodzaju ouuitom, postanowiliśmy Pan N. N. z Carnegie (n..
to Oitrzeienie kilkakn tne we
Gwiazdkę).
20.00
wizyztkich polskich gazetach w Ameryoe ogłosić, tudiii i n: s tych ro
Razem
(1,540.02
dików pf uszyć, że nasi właściwi aPrasimy o dalaze skeaiki.
genoi nigdy nie rozporządzają ta
Wszystkim ofiarodawcom serdekim zbytem cz-su, by rę besetyn- cine “Bóg zapłać'’, i
nie po ulica; h, < k ętai h leb dwor
W im’en'u sierót,
cach kolejowy; h włóczyli i ludzi
Fs. C. Romaszewski, C. 8. 8p.
chwytali. Nasi agenci oczekują
w sra* dziś podróżuą’ych przez Ne
Ofiary na Ochronkę.
wy York rodaków — lecz jedynie
Na chrzcinach u pp. J. Falkow
wtenczas — gdy podrótują»y roda skie h w 13 wsrdzie, na wniosek p.
cy o sweii przybyciu nas na czasie S. Dembowtkiego i paury W. 8iu viadomią To t ż gdyby który z niokiej, ztbrazą na Ochronkę narodaków o swym przybyciu do No stępujące ofiary:
wi g > Yorku Zsrząd demu ewigra S. Dembowski z że ną
50
eyjnago poprzednio i is uwiadomił, W. Siniaka
50
niech starają się dowiedzeć o J. Pankowski
2 0
Broad Street Nr 17, U skoSozth A. Sinioka
1 50
Ferry, gdzie się też znajduje Za Ł. Janiszewski
50
rząd domu emigric jnego ś*. Jó J. Styboieki
50
zt f», a pries te, wyminie każdy wy A. Mazurkiewicz z żoną
50
datków, przez podstępnych łipczy- P. Brzozowski
25
ków, drogą oszustwa wyży s siwa M. Brzozi weki
25
nych.
A. Glinl a
50
Zarząd Domu św. Józefa dla M. G inka
50
j olr< żującyt h polaków,
K. A-end
15
117 Broad st., New Yerk.
A. Arend
10

Kroniczka z Trenton

Bisem

?8 25

Powiedzcie dzieciom
ażeby pisały pod adresem na
Santa Claus, a otrzymają pię
kną książkę z obrazkami.

Str 5

ERNAĘDIS

Podarunnki
Oszczędzajcie każdy cent jeżeli
go macie a potem udajcie się do
nas a znajdziecie mnóstwo poży
tecznych artykułów do wybęru.

Tuti.j znajdują się pedarunki bardzo pcżytccJ ne; Bargainsa, klóiych później ircie nielędzie, więc zakupujcie teraz, gdyż macie jak
największy wybór i przytem korzyść.

INiezmierna Sprzedaż

Sukien towarzyskich i spacerowych.
Fenomnalna sposobność do zaoszczędzenia pieniędzy, której to sposobności
jeszcze nigdy żaden mały skład nikomu dać nie mógł.
W odpowiedzi na liczne telegramy, które p. Bernardi w zeszłym tygodniu od różnych fabrykantów sukna z Cleve
land, O. otrzymał, udał się z początkiem zeszłego tygodnia tamże i wykonał ogromne zakupno damskich sukien (Skirts)
od dwóch hur.ownych fabrykantów, ażeby być w stanie zamówieniom podołać, przysposobili się fabrykanci w zapasy tyafc
sukien w tez sposób, iż narobili ich będąc w obawie, że te zapasy niezostaną wysprzedąne w swoim czasie — ulegną modzie
i przez to naimiernie opadnąz wartości, starali się takowe w drodze telrgraficznej pozbyć po cenach bardzo przystępnych.
P. Bernardi udął się znów do Cleveland, oglądnął towary należycie- nabył takowe za ceny bardzo niskie— i towary te zo
stały nam zaraz nadesłane. Transport ten nakłania nas teraz do szybiej wysprzedaży.

Najpierwszorzedniejsze sezonowe suknie niżej niż za
połowę ceny.
Pomyślcie jeno, że teraz kaź. la z pań sukni potrzebuje, prawie nadarza się sposobność. Cały zapas tych sukien
przedstawia liczbę 1,800 sztuk, dlatego też by ułatwić wybór - rozdzielono je na dwa dziajy.
Suknia wartości $8 50, obecnie $3.98.
Suknia wartości $12.00, obecnie $4.98

W zapasie tym wielkim może ck wj brać najpiękniejsze i najlepsze spódnice, jakie
tylko chcecie, z materyi Melees, Zibeline, Tweed, Serges i Novelties. Sama materya
w arta od $4.00 do $6.00, dostaniecie je po $3 98 i po $4.98
Rękawiczki.

St Gothard’s Oil.
W kościele św. Krzyża odbyło
się w zaprzeszłą niedzielę wieczo Nie potrzeba hć do muz urn, aby
rem żałobne nabożeństwo za pole •należd jakiś ukrjty skarb, kiedy
głych w powstaniu 1830—1831 r. wszystkie azteki trzymają Si very
Uroczyste nabożeństwo odprawił St. Gotthard 0.1 na składzie.J. stto
Stosowny podarek Gwiazdkowy.
Wiel. ks. Fr. Wojtanowski; kata- bezpietz e i pewne lekarstwo i>»
Zawiadottiietiie.
Kid,
Kaszmir, Wełna i Jedwab.
wszelkie
reumatyzwy,
opuel
n
:
ę
is,
falek nadzwyczaj pięknie przyozdo
W eobotę, 12 g-udnia, errypada
s
.luazeL.
’
a,
wy^
’
^h-^oia,
i
u.
bóle.
Specjalny dobór po 10, 15, 19 i 25 et.
biły Wielebne Siostry Felicyanki.
■ powbdź kwartilaa a w nieiaielę
Wszystkie Towarzystwa w parafii — Pani Celia Ktajca poów aim Jedwabne, białe lub czarne, po 50 centów
runo wepćlaa Komunia ów. Zatem
uczestniczyły w żałobnej ceremonii dobroć i skut'ciaośó tego leku gcy para.
wcaytoy całonkon ie Ryciny ów.
w swych odznakach in corpore; ko p s e:
Rękawiczki Golf, wełniane, tylko po 25
Michała Arch, oddaiał I, »ą oboSi a cowny Panie! Utyłam jednę centów para.
ściół przepełniony był po brzegi.
wiątani stawić eię w pełnym uniNastępnie odbył się obchód w b<it< Ikę waszego olejku St. GitSztrekowane “Perry “ rękawiczki dla dam
foru ie pod karą konstytucją prsesali Anchaka, pięknie udekorowa bard’s Oil na reumatyzm i odtąd i dzieci, wszelkie farby, 50 ct. Podobne do
pisaną. W tę samą cit dzielę sarax
będę m tć ziwszr w domu ten ole
nej w barwy narodowe.
rękawiczek “Glace" sprzedawanych po $1.
po nabożeństwie odbędsie sie nasse
Obchód otworzył ob. Fr. Węg" jek. Próbowałam przed tern innych
Rękawiczki "Mittens" dla dzieci, po 10,
rockne pesiedaenie, ra którem aosliński, piękną wstępną przemową i lekarstw, ale bezskuteczn e. Zzdre 15 i 25 ct. Wielki wybór, najlepszy poda
tan e obrany nony larsąd Towarsy
zaprosił Wiel. ks. proboszcza Woj- inne lekarstwo nie uotyniło mi tyle rek na Gwiazdkę.
etwa na rek praysiły. Są także in
tanowskiego na przewodniczącego dobrego.
ne ważne sprawy do lałatwieoia,
Z uizanowaniem
obchodu, a tenże powołał ob. Leona
więc każdy rycen obowiązany jest
Celia Krajca,
Reizner na sekretarza obchodu.
eię stawić na to posiedzenie.
Wichita Falls, T< x is.
Program
był następujący:
8t. Ciemielewski, sekr.
Oto ceny niskie jak nigdy:
Olej Siveras St. Gothar'd O 1
1. Mowa o powstaniu 29go Listo
Jan Maron, prezt s.
Kapelusze dla dziewczynek, ustrojone
zlziałał bardzc woli w leczeniu
pada—ob. Julian Czupka.
po $1.87 do $3.87.
2. “Arya narodowa “ — muzyka bólu muskułów i stawów. Przenika
Piękne kapelusze damskie sprzedawa
Zawiadomienie.
letwo przez skórę, łagodzi rozdraij
Zielińskich.
ne
gdzieindziej drogo. Modny fason i
Niniejsaem zawiadsmism całon3. Śpiew “Na groby “— chór pa nienie, mu sra opuchnięcia i ozdra
strój,
sprzedajemy tanio.
hóe Tow. ów. Antoniego z gharpsrafialny, pod batutą p. Jana Blum. wia. Strzeżcie się przed naślsdcw
Setki
garnirowanych kapeluszy, warburgs, *e nasze reczne posiedzenie
4. Deklamacya “O jedności1* — niotwsmil Dcmagajoia się koniecz
tóści
od
$7.00
do $8.00 tylko $4.87
odbędzie s ę w przyszłą niedzielę,
nie o ten prawdziwy lek, a nie
Regina Neuman.
Garnirowane
Sammell kapelusze, mar
zaraz po sumie.
5. Mowa o przebiegu powstania bierzcie innego. Na prawdziwym
kowane
po
$5.00,
bierzcie za $2 87
Katdy członek jeit zobowiązany
j«st zawsze podpis W F Sevsra. —
Listopadowego—ob. J. Szaudys.
Kilka
tuzinów
pięknych kapeluszy
stawić się na to posiedzenie pod ka
6. Deklamacya “Kto zna Wisłę“ Kozztuje 50 centów. W każdym do
sprzedawanych
po
$5.00,
teraz po $1 87.
rą, gdyż oprócz wyborów aą watne
mu znajdować się powinien, aby
— ob. B. Sultanowski.
Gotowe
ugarnirowane
kapelusze
dobre
sprawy do załrtwienia.
7. Utwór muzyczny — orkiestra m-sżna ażyć natychmiast w razie po na ten słotny czas, warte po $.00, $i.50
Z szacunkiem,
trzeby. W. F. Several Co.— Cedar
Zielińskich.
i $.98, teraz bierzcie po 25 i 37c
J. Handzlik, sokr.
8 Śpiewy i deklamacje dzieci Ripids Jews. Przy zamówieniach
Dolarowe struaie pióra po 39c
IV. Handzlik, prezes.
za tl 00 lub więcej, samy opłacamy
szkolnych św. Krzyża,
Pompona 25 centowe po lOc
przesyłkę.
9. Muzyka Zielińskich.
10. Deklamacya “Pożegnanie “—
WYTŁUMACZYŁ.
ob. B. Sultanowski.
—
Pan
jak widzę codziennie upi
11. Śpiew “O Sowińskim" — Ujasz
się
wódką.
Czuć od pana spiry
łani św. Floryana.
tus
o
dzierąó
kroków.
12. Mowa “O Kościuszce w ADOCHÓD.
— Ze mnie już taki spirytysta
NA WSIELHE CHOROBY.
meryce“— ob. Stan. Macholski.
proszę
pana....
13. Muzyka Zielińskich.
4,725.30 14. Śpiew “Pieśń lirnika" —
Bilans z Października
CHICAGO,
ILLINOIS.
— Wieża, waaora] widziałem na
chór paralialny.
Dochód z peditku miesięcznego, z Asseswentu,
Wyleczony z azty wnego I wciąż b®
ulicy jak wróbel itał na głowie.
15. Muzyka.
Wstępne, na Organ, Dyplomy, Odznski i
lącego krzyż*. Nlawioż® chodzić ani
—
E,
pleciesz!
16. Śpiew “Dalej bracia do orę
stolć. Powodam choroby tej był® za
podatek Federacyi
........ 1,713.07
— Słowo ci daję, na głowie....
ża**—Ułani św. Floryana,
ziębieni® ciężkie.
konia Gsrfielda.
Razem
6,438.37 17. Muzyka Zielińskich.
Donoszę "Wiel. Newmanowi o mojem
18. Śpiew “Pieśń nieszczęśli
powodzeniu.
Jestem
zdrów
z
łaski
Pana Boga i Twych lekarstw łakoteż
RACYA.
ROZCHÓD.
wych**— chór parafialny.
— Dla crego wieprz spuszezz i tak szczerem zajęciem się mej sprawy i mogę każdego cierpiącego za
pewnić, że jeżeli uda się do Wiel. Newmana z swą chorobą, to będzie wy
Abonament sa Listopad
................
150.20 19. Piękna patryotyczna przemo- głewę ku ziemi f
leczony, jeżeli On to przyobieca i właśnie w następnych dniach paru
mą Wieleb. ks. przewodniczącego.
— Bo się wstydzi że jego matka mych przyjacieli będzie pisało do Ciebie o lekarstwo. Pozostaję przy
Pośmiertne za Stanisława Andrzejewskiego z
20. Zakończenie obchodu hym
świnią.
jak najlepszem zdrowiu i z głębokim szacunkiem
grupy VII
.
750.00 nem “Boże coś Polskę** przez ze
ANTONI RAMUSZEWICZ, Box 211 Charleroi, Pa.
Razem
900.20 braną publiczność z akompania
Wyleczony z bólu głcwy z mdlaściatnl. otćlnaj słabeści, brak
mentem orkiestry.
odwagi, sitywności we wszystkich członkach. Twarz był* żółtą
ZESTAWIENIE:
Publiczność zachowywała się
1 zapuckniętą. Pracować nie mógł.
POLSKI KRAWIEC,
podczas obchodu wzorowo i poważ
Bicie
serca
i żgąni® w p ariiach ustało całkiem.
Ogóloa suma
6,438 37
nie, choć ścisk był wielki. Sala o- 2621 PENN AVE.
PHILADELPHIA, PA., dnia4-goKwietnia 1903.
Rozchód
..900.20 kazała się za mała dla wszystkich
(w miejscu P. Dembińsiego)
Wiel. Ks. Newmanie!
przybyłych rodaków,
5,538.17 aby wspólnie Niniejszem zawiadamiam, Szan. Na listy, które od Ciebie otrzymałem, odpowiadam dzisiaj i donoszę,
W kasie pozostaję
uprzytomnić sobie chwilę tego po Publiczność, iż sprowadziłem wiel że ezuję się całkiem zdrów. Żganiaw piersiach już wcale nie cznję a serce
PozostałoSĆ rozdziela się:
wstania i zarazem uczcić bohate ki zapas nowego i modnego towa bijc regularnie tak jak się należy, Za to składum Ci serdeczne podzięko
ru na jesienne i zimowe ubrania i wanie i lekarstwo Twoje będę polecał swym znajomym w przyszłości.
Na fundusz kassy pośmiertnej..
..661.87 rów tej walki.
WINCENTY GAWROŃSKI, 3112 Mercer Str.
“
“ Żelaznej
4,820.10 Miłe też wrażenie robiło na każ paletoty. Teraz jest stosowny czas P. S. W razie gdyby choroba moja miała się wrócić, to natychmiast
by dać robić sobie na tę porę a ro
“
‘‘Federacyjny
...56 20 dym nasze wojskowe towarzystwa bię je bardzo po umiarkowanej ce udam się do Ciebie Wiel. Newmanie a nigdzie więcej.
w swych pięknych narodowych uRazem
.
$5,588.17 niformach, przypominających żywo nie i podług najnowszego kroju.
Spodnie od (8.oo do (5,oo i wy
nasię dawne rycerstwo polskie.
Do wypłaty są następujący:
,.111^
— W parafii ów. Krzyża objął żej. Całe ubranie od (15.00 i wy
Pośmiertne za Br. Maryana Karpińskiego z gr. IX... .750.00 posadę organisty p. Jan Blum, u- żej. Niezapomnijcie adresu i od
1405 Carson St.,
South Side,
“
za Br. Wojciecha Kwiatkowskiego gr. VI. .750.00 zdolniony organista co tylko przy wiedźcie swego rodaka.
‘‘
za Br. Jana Wodzińskiego z gr. VII
750.00 były z Europy.
Skład jubilerski, istniejący od 40 lat prze
Razem
2,250.00 — Teofil Szymański zmarł tu w
szło.
Gwarantuje zegarki, dyamenty, pierdomu obłąkanych. Niebożczyk po
UWAGA! — Z przyczyny śmierci Br. Wojciecha Kwiat chodził z Królestwa Polskiego.
ścionkFślubne’i biżuterye, które sprzedaj e.
kowskiego z gr. VI. i Jana Wodziefiskiego z gr. JVII. Zarząd
Reperacyę wykonuje znakomicie.
Unii św. Józefa nałożył assesment po 1.25 — podatek miesię. Ofiary złożone na Polski Dom
Przyjdźcie do mnie za zakupnem prezen
tów gwiazdkowych i ślubnych a będziecie zado
czny 10c. na Organ 10c.razem więc po |1.45 na każdego człon Sierót na Pittsburg i okolicę.
woleni!
ka Unii św. Józefa.
F-177

Wielka zniżka na Modniarski Towar

Daiwoiące
Toques

23 centy.

Cały garnitur mody francuzkiej szy
Dziane z chwa
stem
ty ręcznie jedwabiem
25c I 50c.

Lepsze Bonnets
po 5(Jc

44 centa.
(l.OOjr czystowełniany

Poke-Bonnets po $1.63.

garnitur,

miękkie_wykończenie, perłowe gu*
ziki, tylko

Wstążki
Gwiazd
kowe.
Specyalny za
pas pięknych
wstążek
25c
Wstążki Taf
feta No. 40
po 8|c
Inne wartości
niżej aż do
tc yard.

74 centy.
Pożyteczne podarki dla dłiect

Ciepłe koszu
le i majtki dla
^chłopców ko
loru, wełny
wielbłądziej
21c
[Szlafroczki dla

dzieci z pończochami, coś dobrego.
Spodnia Bielizna.

Stosowny podarek gwiazdkowy.

Warte 50c, bierzcie po

25c

Spodnie garnitury dla chłopców,

35 centowy garnitur damski, ciepły |warte P° 39c
ładnie obszywany za
cyalna cena

różny kolor

spe25o

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wieleb.
Newmana
Familijne Lekarstwa.

Kassu Pośmiertne] Unii św.Józela za miesiąc Listopad 03r-

1363 West Lake Street,

Karol Ellcnd

Teo. A. Weber,

PITTSBURG, Pa.

Członków aszesowanych w miesiącu Grudniu jest 1,214.
UPRASZA się wszyetkie Grupy neleżące do Unii św.
Józefa, ażeby pospieszyły się z opłatą za miesiąc Grudzień i te
Grupy,które jeszcze mtją jakie zaległości prosi się ażeby usku.
teczniły się z takowych, ponieważ rek do końca i Sejm za pa
sem, to i książki Unii powinny być w porządku bez żadnych
zaległości.
Z uszanowaneim
Andrzej KaźmiersJci, sekr. finansowy.

Z przeniesienia
(1,405.02
N. N. (na Gwiazdę)
3.00
Na chrzcinach u pp. F. Dobrowol
skich, (na wniosek p. L. M.
Wiecheckiego)
8.00
M. Gałw
15.00
Kolekta w kociele św. Stani
sława K
8.00
M. Fegan.
3.00
X. N. N. (na gwiazkę)
5.00
N. N
1.00

ezer~

pany
Uoauoie wyczerpania, osłabienia,
wycieńczenia czyni tycie nieśne śnem dla ludzi cierpiących na choro
bę nerak, na ból głowy i nieznośne
•łaboóoi pęcherza-

Doans’a Pigulki’na
chorobę nerek
priyuoisą nowe życie i oiynnoóć,
oldalają ból i leesą ikuteoanie róż
ne te choroby, pocrąwssy cd bólu
głowy aż do Diabetei.
Peter Me jer, właóoioiel składu
cygar 1215 Canon et., mówi: Żona
moja używała pigułek Djens Kid-

D. Goldstein & Son
ł

Postanowiliśmy wysprzedać nasz
zapas trzewików chociażby ze stratą
z powodu opóźnionej pory i z każdem
$5.00 zakupnem trzewików będziemy
dawać zupełnie darmo dzbanek ze
rzniętego szkła lub dzbaneczek na
śmietanę podobnie zrobiony do
rzniętego szkła.
Psdajetuy kilka naszych c®n.
Świąteczne trzewiki w rozmaitych stylach, pasują wyśmiknicie na nogę, warte (1.75 i (2.00, cena apjzedaży $1.39

Dziecięce trzewiki szkolne lub świąteczne, miara wielkości
od 10| do 2, warte $1.25, cena sprzedaży 87c
Kilka gatunków damskich trzewików, warte (1.50 i’(1.75
cena sprzedaży 90c

Wszystkie męzkie i kobiece trzewiki, które sprzedawaliśmy
po $3.00 i $3.50, teraźniejsza cena sprzedaży $2.00

Zapas składa się z Vici Kid, Velour Calf, Patent Leather,
(lakierki), Box calf i rozmaite inne gatunki sprzedajemy
wszystko po zniżonych nadzwyczaj niskich cenach we wszyst
kich departamentach. Ta sprzedaż po tych cenach wyżej wy
żej wgmienionych będzie się odbywać w Sobotę i w poniedzia
łek tylko.
Przychodźcie wcześni® aby anikaąć natłokn.

D. GOLDSTEIN & SON (0
Wielki Departamentowy
Sztor na Penn Ave
Na spmdaż we waayatkich aptekash. Cena 50 centów. Foster Mil
burn Ca., Buffalo, f N. Y., jłdyni
agenci na Stany Zjein. Parni ętaj- FOTOGRAHSTfli
cie naiwitko: Doam — i nia biera- Mówi po Polaku
Wykonuje piękne
cie innych,

ney Pills z najlepszym skutkiem.
Cierpiała ona bardzo wiele na btl
w krzyżach przez dłegi cias i nic
nie pomegłe. Nareszcie, usłyszaw
szy o pigułkach Doans K:dnty
Pills, kupiłem pudełko w aptece
Krup natychmiast wyłączony
Eggara. Pomogły cne żonie natycb
przez
Dra Thomas Eleotrio Oil.
miast. Radaę każdemu ebe ren u na
Zupełnie
pewny i bezpieczny. Nig
nerki, aby spróbował tego lekarst
dy
nie
poohybi.
W każdej aptece.
wa.

fotografie z grupi po
jedyńozych oaób po
zniżonych cenach.
82 OHIO STR.
Nowy Ne. W6.
ALLEGHENY. PA.
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Powieść z niedalekiej przyszłości

szawskiego, zadali wielkorządca rosyjski Łanskoj, a w Dnź
nie, w miejsce aresztowanego i wywiezionego przemocą
do Berlina, pod eskortą rosyjskich kozaków, króla, objął rzą
dy królestwa saskiego kniaź Ropniu,a zastępy rosyjskie poszły
w zwycięskim pochodzie na zachód.
Tak zakończyła się straszna tragadya 1812 r., tragedja
trzeciego europejskiego najazdu.

No. 50.

Uszczęśliwi} swój dom

^Bói i niedola.
r
:
i

Jak mi żal Miesz,częś1iwego
człowieka! mv>wią ludzie o
cierpiącym na reumatyzm
albo podagrę, bo rzeczywiście jestto szkoła cierpień i niedoli.

przez zakupao jednej z naszych Domowych Skrzynek Mnzyca;
■
i
;

nych.. Jest to najcudowniejszy lecz 1
n»jtańszy instrument muzycyny sprzeI dawany Daje wigeej przy jemu, ści, ayĘjijSL niżeli 100 d d. oi g .ny i można na . i m
z-awsze grać jak jKolwiek melo. yg. Nie
potrzeba wykształcenia muzycznego
yjom instrumencie tym nawet dzieczograć może. Wazysoy, którzy tea InIi
'
'""tŁ'111 sobie zakup li sj zdunm ni i
thż
zai*owoleni, ponieważprziszedł ioii oczeki wania, gdyż gra przeszło sto kawałków, jak to wykazuje lista z ka.dg
skrzynką muzyczny poayłana. Można
** „
jej uzj wać w domu pr y śpiewie dzieo* w towarzystwach i w czasie
*F
różnych zgromadzeń towarzyskich.
Opłaci ci sig w jednej nocy skoro użyta do przygrywania do tańcs. Gra głośno i
wy> tarczy na każdy zwyczajny halg. Hymny, marsze, walce, polki, palki-mazurki, kidryle, jatrównieżnaj nowsze śpię wy popularne oddaje ten irstiumentz ta
ky doskonałjści y jak tylko na. lepsi muzykańci m<gy. Dladzieci st nowi wlelky
uoiechg. WałeA-, jak widać na rycinie, ma ztłlowe sztyfciki, któ e grajgpoa
c zas gdy walec si g ol raca. Iow tórzy śpiew lub taniec bez zatrzymania. Ten praw
dziwie zadziwiający instrument kosztuje tylko $6.00. Tysiącamisig eprzedaje.
Sprzedajtmy pigkne harmoniki po najniższych cenach. Ale jeżeli ) oszlecie dzi
siaj $2 jako zal.czkg, my posilemy wam Domową bkrzynk Muyczną zara, a
przy odbiorze tejże zapłacicie resztę, tji $4 AgeUci doi rze zarabiaj?. Adresu]
cie: Standard Manufacturing Co. z9 Beekman st., New York P. O- Box 1179,
Dept. 46-

*
*
*
Ol ostatniego nijazdu roku 1812 granica zachodnia Rosji
WŁODZIMIERZ ŁUSK1NA.
zmieniła się na jej korzyść, od Niemna i Bugu sięgnęła za Wi
słę i objęła Królostwo Polskie, w kŁórem jak Turcja w Bułgaryi, Rosja skup ła wszystkie swoje śroiki obrony.Fortece linji
(Ciąg dalszy).
nu pewno przyniesie ulgę,
'
i gdyż działa wprost na
j
Wisły, B jgu i Niemna zmieniły do gruutu tsatr wojny z 1812 : krew, neutralizuje kwas ■
Ale ponieważ magazyny znajdowały się w odległości 25
zmiejsza opuchroku, w którym pierwsza obrona projektowana była na linji •’ uryczny,
nięcie i zapalenie, przej
marszów tj. przeszło 600 kilometrów, zatem każdy transport
ciwdziała bolom i sprowa■
Dźwiny. O lisie wielkiej kampanji rosyjskiej rozstrzygać ma
na drogę tam i na powrót wymagał piędziesięciu dni, a więc
dza normalny stan w całym
’
starcie się w samem sercu Polski, skąd wojska rosyjskie w ra i systemie. Cena $1.00.
;
cztery razy więcej czasu od tego, na jaki starczyły przewiezione
►
zie zwycięstwa cisną? mogą do st5p swoich nieprzyjacielskie r Do nabycia we wszystkich aptekach j
zapasy. Zatem dla samego wyżewienia swej armji w Moskwie
•tolice Berlin i Wiedeń, lub w razie klęski dopiero, zgniecione
jedynie za pomocą swych odległych magazynów, do czego osta
W. r. SCVCHA.
nad Wisłą i Niemnem, przejść mogą do drugiej fazy kampanji
CLOAR RAPIDS, IOWA.
tecznie Napoleon był doprowadzony, potrzebował on cztery
do wypróbowanej taktyki swojej ccfania się w głąb karju i
razy większego taboru tj. 12.000 wozów i 48.000 koni, co oniszczenia go, co jednak dzisiaj, w wieku pary i elektryczności,
Piszcie do nas po bilety Exkursyjne, któ
czywiśsie było niemożebnem. W tira taż przy ciągiem cofaniu
przy kolejach żelaznych i telegrafach, nie może mieć ani w
Jeżeli
ś
się i syitemityczuem ogładzaniu kraju przez Moskali, leżało i
re sprzedajemy po pół ceny,
części tego znaczenia, co przed stoma laty, a z fortec drugiej
niepodobieństwo przedsięwzięcia.
linji rosyjskiej nad Dźwiną, Berezyną i Dnieprem, Dynaburga
Dziś, przy istniejących kolejach żelaznych, to groźna nie
Zamożni Farmerzy!
przyjdź do
(Dź »ińska), Bobrujska i Kijowa, zaledwie ten ostatni może
możliwość odpada, potrzebny ciężar żywności dla 110,000 ludzi
Farmerzy w koloniach w Wizconainie będą ęzczęśliwi, zdrowi i bo
przedstawiać jako tako poważną przeszkodę zwycięskiemu nie
i furażu 23,000 koni na dni 50, razem około 14 miljonów kilo
gaei,
jeżeli dcetsrą dcłie farmy, dobre hypoteki, dobry inwentarz
przyjacielowi.
gramów, na odległość większą nnwęt nad 600 kilometrów, z
dobre ceny. Wszystko to nciia znaleźć w koloniach Fulashi, Sobiis
To też i najazd czwarty przyjąć musiał inną formę jak osta
ki, Krakowie iHofaParku, gdzie już teraz mają kościoły i izkoły
łatwością przewiezioną być może za pomocą 50 pociągów po
tni napoleonowski.
pobudowane.
Obecnie rczpccinie »ię budowa dróg nowych, które bę60 osi, licząc 10.000 klg. na wagon, w krótkim przeciągu dni
Z powodzi postępujących zastępów zbrojnych niemieckich
dą pr.eoinały iyire okolice. W środku tych dróg załciy »ię nowa ko
5 lub 6, a oprócz tego i wiele tysięcy centnarów bojowej anaulonia Gdyby lodzie w miaatach wiedzieli jak szczęśliwie farmerzy so
wyłoniły sią dwie główne masy; jedna pomiędzy Wartą i Wi
nicyi dla wojska.
bie
żyję na naszychfarmacb, to z pewnością setki takowych by zprze
słą na linji Poznań Toruń, z trzech korpusów: V poznańskiego,
Ale wówczas był to szkopuł, o który się rozbiła potęga XII saskiego illl korpusu z Berlina i armja ta ,,druga wscho
dało sweproperty w mieście i by przybyli do nas. Jest dużo takiol
farmerów; którzy mają farmy w innych koloniach i radziby je tan
Napoleona.
dnia “ (Zweite Ost Armee) przez korpus VI wrocławski, łą
sprzedać, aby się tylko rrcgli pienieśó z inwentarzem tutaj.
Liczebna przewaga przechylała się na stronę rosyjską. Na czyła się z korpusami zachodniej armii austryackiej na lewym
Mapy i informaoye przyszlemy wam darmo. Piszcie lub przyjdźcie d»
początku października Napoleon w Moskwie miał 110,000, brzegn Wisły z korpusem I krakowskim, VIII czeskim i VI
Macdonald pod Rygą 25,000, St. Syr w Połocku 25,000, Szwa- węgierskim, stanowiąc razem z temi kolosalną siłę siedmiu
J. J. HOF LAND CO.
rzenberg i Reynier na Wołyniu 40,000, Polacy Dąbrowskiego korpusów i kilka samodzielnych dywizji jazdy.
Wyleczę cię za małą bardzo
SOBIESKI, WISCONSIN
(część V. korpusu) w Mińsku i Borysowie 10.000 i ogólna re
Z drugiej strony Wisły gromadzące się w Prusach Wscho opłatą od wszelkich chorób
zerwa Victor pod Smoleńskim 40.000, razem 250,000.
dnich pod Deutsch Eylau rezerwy z landwery złożone, (wypeł zakaźnych, mcczcwjch i pę
Siły rosyjskie:
niały lukę i służyły za łącznik tej 2 armji wschodniej z armją cherza. Leczę moją własną
Kutuzow pod Tarutino 130,000 ludzi, Wittgenstein na 1 Wschodnią, skupioną w okolicy wielkich jezior Praskich na metodą wszelkie gatunki se
Róg 5-ej i Wood ulicy.
północ od Połocka 20.000, Cziczagow iTormassow na Woły drodze żelaznej z Królestwa do Brześcia Litewskiego koło Ras- kretnych chorób bez użycia
Kapitał i nadwyżka $7,000,000.00
niu 60,000, pod Pińskiem i Mozyrem generała Ertel 20,000 tenburg Loetzen, a złożoną z czterech korpusów: II szczeciń mineralnych lekarstw i aplika
otworzył Wydział zwany
razem 280,000, za któremi stało przeszło kwakroć stutysięczne skiego, XVII gdańskiego, IV magdeburskiego i korpusu cyi. Krew zatrutą leczę od
opołczenie (pospolite ruszenie) ludowe.
gwardyi z Berlina, a korpus I królewiecki sttł na granicy koło razu. Jeśli masz bolące usta
Już przewaga liczby była po stronie rosyjskiej, wtenczas Wierzbołowa, zagrażając fortecy kowieńskiej.
lub tracisz włosy, masz ból w
dla tych, co chcą oszczędności swoje ulokować w bezkiedy w wyższej wprawdzie taktycznie armji Napoleona były
piecznem i pewnem miejscu.
Z dniem wypowiedzenia wojny przez Prusy, zawrzały za w kościach, chorobę skóry,
ływioły wcale niepewne, jak np. korpus pruski Jorka pcc wzięte walki pod Kaliszem i Włocławkiem w Królestwie Pol- wyrzuty, świerzb, przyjdź do
Płaci 4 procent rocznie, dodawany dwa rązy rocznie w
Macdonaldem, i uczuwać się dawał dotkliwy brak koni dla skiem, a jednocześnie korpusy austryackie posunęły się z Czę mnie. Moją spccyalnością są
Marcu i we Wrześniu. Zajmujemy się też specyalnie
przysyłkami pocztowemi, Piszcie po książeczkę, daje
jazdy.
stochowy, Kielc i Sandomierza na Piotrków, Radom i Lublin choroby żołądka, nerek i wą
my ją darmo; z niej dowiecie się jak z nami można pro.
Podmuch wczesnej jak zazwyczaj, surowej i chmurnej je- śród zaciętych walk z XV i XIV rosyjskim korpusem, którym troby. Przychodź zaraz. Egzawadzió interes i składać depozyty. Mamy urzędnika mó
sieni rosyjskiej nie pozwalał łudzić się dłużej. Zamiast darem na pomoc z pod Brześcia wychodził korpus XIII.
minacya darmo!
wiącego waszym językiem.
nie oczekiwanej propozycji pokoju, rozpoczynała się teraz pra
Na południu zwycięska armja austro-węgierska parła
Dr, C. HILLi
FARMERS DEPOSIT SAVINGS BANK
wdziwa norodowa wojna. Wisiało niebezpieczeństwo straszli armję Dragomirowa na Dubno, usiłując zamknąć ją w tych
Rófl5-ej
ftve.f Wood ul„.................................... Pittsburg Fa.
3325PENNAVE.
wej rosyjskiej zimy i głód w zniszczonych obszarach.
oszaficowaniach, odrzucając ezęść jej przez Tarnopol i PłoskiWyeeła pieniąlz# do starego kraju najszybciej
PITTSBURG, PA!
W miesiąc po swojem wkroczeniu do stolicy carów w rów na południe, gdzie korpus VII rosyjski z dywizją jazdy,
1 najpewniej.
dniu 15 października, wydał Napoleon rozkaz odwrotu inną, pozostawiony na obserwacyi Rumunii, spostrzegał już wyraźnie
olerploie na Cholerę, ChoOtwarty w soboty oc łtj rano do 9ej wieczorem.
1 Iw n w leryns, Biegunko, Kolki,
niezniszczoną drogą, przez Koługę i Jelnię, na Smoleńsk, ale ruchy rumuńskich korpusów i lada chwila był przygotowanym
** X Painters Colic, na Letntę
Chorobę, Spazmy, Boleści brzucha 1 in
bitwa pod Małojarosławcem, 24 października, zmusiła go skie na wkroczenie do Bessarabii, rumuńskiej, nowego, nisprzyjaine —gdy dzieci cierpię na rozwolnienia
używajcie Dra Laudera Abaolnte Speolrować swój odwrót na starą, zniszczoną drogę Możajsk, Gżatsk nego Rosyi czynnika.
Ho, — najlepsze lekarstwo familijne. Zę
dajcie je od aptekarza lub przyszlemy j*
Wiaźmię i Smoleńsk, a Kutuzów z całą armją rosyjską i chmu
pocztę. Cena25o i 80e. Adras:
000502000002020010020000000002000002000002000002000002000289
To też główna wschodnia armja austro-węgierska forsow
CHAS. LAUDER. Allegheny, Pa
rą kozaków pociągnął równolegle, grożąc przecięciem od
nymi marszami, śród ciągłych bojów, parła 3cią południowo
wrotu.
zachodnią armję rosyjską, nie dając jej czasu do sprawienia się
Atak Miłoradowjcza w dniu 3 listopada pod Wiaźmą od
do powtórnego boju, chyba pod obroną dział oszańcowanego | Kazim. Grodzicki,
parto, ale dnia tego przyszedł najgroźniejszy nieprzyjaciel —
obozu pod Dubnem, aby ją tam osłabioną i zdemoralizowaną,
mróz silny, a śnie? grubą warstwą zasypał ziemię. Ludzie kos
po szeregu nowych walk zaciętych, otoczyć żelaznym pierście T
poleca Szan. Publiczności Polskie
3100 Brereton Ave.
11
tnieli od mrozu; furażu dla koni, i pędzonego przy wojsku by
niem, jak ongi Plewnę, Metz albo Sedan; dwa korpusy prawe* A
dobre i przyjemne do picia
<•
dła zabrakło, arm ja szybko, bez boju wskutek tego straszliwe
go austro węgierskiego skrzydła, ścigające Rosjan na Tarno { 150— 44 str. Pittsbura- Pa- (>
go ciosu nieba stopniała do 75,000 i paruset jeźdźców, tak, że
pol, miały za zadanie zabezpieczyć to otoczenie, i w połączeniu (Warsztat Blacharski. <>
cesarz Napoleon doprowadził armję swoją do Smoleńska w dn.
z armją rumuńską, zająć główne węzły dróg żelaznych na Po
Wykonywam wszelkie prace bla 1 1
9 listopada prawie bez kawalerji i tr nu, a przed nim była je
dolu i Ukrainie od stiony Odessy i Kijowa: Źmerynkę, Ber oharskie, dachowe i malarskie, no 1 *
szcze ogromna 600 kilometrowa przestrzeń odwrotu od Smo
we i reperacye. Oraz roboty miedzis i i
dyczów, Kiszeniew 1 Bałtę.
•ue, zynkowe, galwanizowane i t. p.1 1
leńska przez ziemie litewskie do Niemna.
wyrabiane z prawdziwego i
Ale pierwszy atak praski nie był skierowany ani na potęż ’ Zakładam także elektryczne' 1
Tu od Wiazmy rozpoczęła się ta strazzna tragedja odwro
(.
ną linję Wisły, z fortecami Modlinem, Warsziwą i Dębinem, "dzwonki.
tu tej niedawno wielkiej i świetnej armji, zamieniającej się
3
ani też na linję Niemna z fortecami Kownem i Grodnem, tylko
szybko w olbrzymią masę bezbronnych, głodnych i zkostnia
3
w środek pomiędzy temi linjami,pomiędzy Grodnem i Warsza
_
Łysina, łupież, wypadanie
łych maruderów, z odmrożonemi członkami, w łachmanach, —
Browar ten jest niezależnym oda
wą w kierunku Białego Stoku, a więc na drogę zapartą wiel
włosów i wszelkie choroby
konających w rozpaczy śród starsznego, białego całut u, pod
wszelkich trustów a w nim także wielu
i czaszki leczymy za pomocą
kim oszańcowanym obozem Ossowca pod Goniądzem.
gwiaździstem niebawem północy, cisnących się do ognisk, i ze
najnowszej
metody
spccyaPolaków mają swe akcye.
Ztąd też na spotkanie I szej wschodniej armji pruskiej,
iwierzęcem instynktem szukających pożywienia,ciepła i uciecz
■an^ listów. Adres: Prof. J. M.
posuwały się cztery korpusy rosyjskie, stojące na Litwie i na
BRUNDZA, New York, N. Y.
ki przed wyciem wiszących nad karkiem kozaków.
Białej Rusi (II, III, IV i XVI) i trzy dywizje jazdy, broniąc
Nad Berezyną groziła resztkom armji Napoleona ostatnia
linji komunikacyjnych armji Nadwiślańskiej, i najdrażliwsze
Pomylił się.
1 popierajcie Interesu, w których udział bierą Pelacy,
zagłada. Było to w dniach 27 i 29 listopada.
go punktu ataku na Brześć Litewski.
Pani
Armstrong
wt
alła
nsdro
Browar ten snajduje się w
Na przeciwnym prawym brzegu i oazańcowaniach Boryso
To też zbliżały się walki rozstrzygające, z jednej strony rzec kolejowy, zadyizana iimęozowa, stała, broniąc przeprawy, 35,000 armja generała Czycza
sześć korpusów niemieckich i austro węgierskich zbliżyły się na, a widząc wjeżdżający poaiąg,
gowa, a z tej strony, od północy, napierał na resztki wielkiej
koncentrycznie ku Warszawie, przed którą w okolicy Łowicza nie sapytawaiy sig nikogo o wska
armji cesarza Francuzów Napoleona 30.000 korpus Wittgen*
i Skierniewic ku Pilicy kupiła się silna armja rosyjska Nadwi sówkę, wenła do wagonu i w nim
miadła. Wkrótce pociąg wyraisył,
Steina.
ślańska, a z drugiej strony gotowała się wielka walka w błot- i dopiero gly konduktor zbierał bi
Ale zręcznym manewrem Czyczagów został oszukany i na niej okolicy wielkich jezior Prus wschodnich i województwa
lety, ipoatriegła pomyłkę i imuno
stępnie odrzucony; zbudowano mosty pod Studzienką, Witt Augustowskiego.
ną była wysiąść na następnej stagenstein odparty i 50 tysięczna bezbronna armja upiorów,obok
oyi. Biedna kobie a musiała długie
Któż Bjskie wyroki przewidzi!
30,000 zbrojnych jeszcze, których największą liczbę stanowili
godziny czekać na samotnej stacyj
*
SALUN I RESTAURACYA,
£
ce, oałą noc prawie, nacierpiała się J
*
*
Polacy Dąbrowskiego i Poniaiowskiego i resztki starej gwarzimna
i
niewygody,
nim
nadszedł
dji Napoleona, poszła dalej w swym strasznym dantejskim od«
Rosyjska granica o i Czarnego morza do Bałtyku stała w jej pociąg. Nie jest to j dynym wy
w rocie.
ogniu, ludy nie rozróżniały oddziałów, korpusów, dywizji, wi padkiem, gdsie ludzie cierpią z po
W Mołodecznie Napoleon zdał dowództwo Muratowi i działy one tylko bój olbrzymi, widziały ścierające się masy wodu nieuwagi. W miejsce Trine- | 158 48-ta Ulica.,
Pittsburg, Pa. £
pod eskortą polskich ułanów pognał przez Warszawę do Pary pośród płomieni gorejących siedzib ludzkich, śród oparów ra Amerykańskiego Eliksiru Gorz
ża; rozluźnienie i klęska stawały się coraz straszniejsze.
PIWA I NAJWYŚMIENITSZE LIKIERY I »
krwi, zaciętości, i zniszczenia, jak gdyby koniec i ostatnia za kiego Wina, najlepssago czyścicie J|
la krwi i kordyału żołądkowego,
W Wilnie przyłączyły się do uciekających bawarski VII. głada groziła tej części ziemi.
«
WINA KRAJOWE I IMPORTOWANE
»
przyjmują liche podróbki i zamiast
korpusWredego,i dywizjaLoicon,sle rozluźniły się także wobec
A śród tego zniszczenia, śród rozpasania żelaza i ognia, wkroczyć na drogę prowadzącą do *? CIEPŁE PRZEKĄSKI, WYBORNE OBIADY.
strasznego przykładu, a Murat w dniu 15 grndnia zdołał dopro wstawało widmo wykreślonego z liczby żyjących narodu, blade, zdrowia, wkraczają na drogę pro
W
wadzić do Kowna nad Niemnem, w jakim takim szyku, żale, w kajdany okute, w łachmanach pobladłej purpury na ranach wadzącą do wprost przeciwnego ci •??¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
dwie około 5000 ludzi, przeważnie oficerów i podcficerów. — ciężkich, nieuchwytne a grofne, od którego zarOwno odwracali lu. Trinera Gorzkie Wino, jak je
Resztki V polskiego korpusu przeszły z Poniatowsk:m Nie oczy, Krzjżak z nad Sprei i Moskal z nad Wołgi, ale ono sta powszechnie nazywają, składa się z
Qi
dajemy za czasowe
czystego soku kaliforu jskiego wi
men pod Mereczem.
|0
depozj ty.
ło na oczach całego świata śród dymu, pożarów i walki, ze
Od Berezyny rozbitków wielkiej armji ścigali tylko sani wszystkiemi datami klęsk swoich, ze wspomnieniami bohater nogronu i wyborowych ziół i działa Depozyty zapewnione kapitałem,
szybko przeć w wszystkim choro Nadwyżką i Profitem w sumie
stwa i nieszczęść, ciche, ale nieuniknione i nieubłagane jak bom żołądka i krwi. Dla bladych
$2,640,000.00.
Pomiędzy 15 a 18 grudnia armja Kutuzowa weszła do fatum, zdające się mówić: to dla mnie i za mnie walczycie wro słabowitych pań posiała nieobliczo
Wilna. Wynosiła ona zaledwie 40.000 ludzi i 200 dział. W gowie, rzeki moje krwią spłyną waszą, jak ongi moją płynęły. ną wartość, gdyż saiila żołądek, by
ciągu dwumiesięcznego marszu od Tarutina do Wilna to jest Pan Bóg was karze i jeden drugiemu będziecie wydzierać tę mógł przyjmować i tiawió pokarm REAL tST aTE & TRU sT CO.
327 do 331 Fourth Ave.
od 24 października do 18 giudoia straty armji rosyjskiej wy ziemię, aż ją prawym dziedzicom oddacie, i będiie spokój na i zamienia teaże pokarm w obfitą,
UTTS BURG, PA
czerwoną krew. Do dostania w ap
niosły około 70.000 ludzi i 4000 porzuconych armat.
Depozyty
można przysyłać pocz
ziemi!
tekach, lub u fabrykanta Józ. Tritą. Piszcie po książeczkę z ob
2825 Penn Ave Pittsburg
Szła zdzieiiątkowana, lecz zwycięzka.
ner, 799 S. Azhliad Av., Chicigo,
jaśnieniami.
(Ciąg
dalszynastąpi).
Ill., Pilten Station.
Wkrótce w Warszawie na zburzonym tronie księstwa warNAPISAŁ

i Severy Lekarstwo i
i na reumatyzm

TAPETY!
Bordery i papier na
sufit po jednej
cenie.

Ceraty,
Rolosy,
Farby,
największy zapas i wybór w
mieście.

M.H.Haoer,
3546 BUTLER ST.
naprzeciw 36 ej ulicy.

Hotel Merkle

Chory

Dr. C. Hill

Farmers Deposit Savings Bank

New Kensington Browar

PIWO,—,

CZYSTEGO CHMIELU.. .

Chas. Morkla, wiata.

Najlepsze Piwa, Wina, Wódki 1 likie
ry. Najsmaczniejsze przekąski.
P. ł t. Tłumu 717 ZAII,
521 Penn Ave. Pittsburg, Fn

$4.95Hmitat. 17 kamieni

IĆ AI t.ezoAt ) "WA-TCM
latent Regulator, usikłem nakr,cany, moony
dla n jżrzyzn, I ermetyczne.zamkiujcie.
GWABABTOWANY NA ZYCIE.

Trayma czas wybornie, < obry dla kolejarzy,
mechaników 1 dla
tych, co potrzebuję
dobreso zegarka. Po
syłamy ten zegark 118
k. pozłacany łańcu
szek z brelokiem na
Wejrzenie w Express
tfice. Jeżeli sigapoloba, ze wszystkietr,
wtody zapłacicie w
wExpresie $4.9K
i kosrt przesyłki. Ta
ki sam z dubePowę
kopertę 5.35. Piaś
cie po katalog.
A,
I-’KICIGHTICK &CO.
tS5 raasbinfllon St,
Chicago. III.

W. DOGONKA,
Kontr&ktor 1
Budowniczy,
203 SOHO STREET.
Plttabart,

LOUIS

Praktyczny i umiejętny Kra
wiec Polski.
Ubrania szyte przezemnie nie tyl
ko dobrze pasują, ale dobrze się
noszą,

Ne w KeqsinglDq Pa. |

|

Józefa Zydel,

4

COMMONWEALTH

|

są trwałe i dobrze zawsze

wyglądają.
Ślubne Ubrania moja specyal.
ność!

Ceny przystępne.
Pod Pennsylvania

Bankiem.

34-ta ni. i Butler Str.
Ghcesz mieć
KiBSZffflle D61H6 Dieniodzu na
gwiazdko.

Możesz oszczędzić wiele
pieniędzy, jeżeli będziesz ku
pować

Mięsiwa, Sma
lec i Masło
------u------

Pijcie piwo z Browaru New Kensington a

i

7353

Dunlevy
Śsięża i Wędzona Wie
przowina

Polędwica, Łopat
ki, Żeberka,
Smalec, Wieprzo
we Nogi i Kieł
basy,
Cielęcina, Pie
czeń, Główki Cie
lęce,
Baranina, Jagnię
cina i Wołowina,
Masło Dairy 3 fun
ty 60 centów,
Świeże Jaja.

Bros.

“

^

1 26- a UL.

PENN AVE.

Drugi Skład:

Hamilton Av-,. Róg Enterprlce Ulica.

M. LIGHT,
Zegarmistrz

I

Jubiler.

Zegary, zegarki, dyamenty
srebrne i złote przedmioty. Róż
ne muzyczne insrtumenta. Repzracye harmonik specjalność.

1138 Penn Ave. Pittsburg. Pa.

Sprawa Armeńska.

Btr. 7.

WIBŁKCFOŁ1NIK-CZWARTEK DNIA, 1O-GO GRUDNIA 1903 ROKU.

No. 50
wyżynę pod Araratem, gdzie w
stircżytnim mieście E.zmi dsynie
m’esikarel’g jay zwierzchnik więk
szości Oimian, t. j. tych, którzy
najeżą do k< śoiołagregoryańikiego,
zmieniła s» ą politykę. Pocięła tego
zwierzchnika, zwanego „katolikosem*', zmuszać do rosyanizowaniz
obrządku, a szkoły ormiańskie
wzięł) w swój język. To już o
gremnie oburzało Ormian, a gdy
jeszcze estatnia rześ w Armenii
obidiiła w nich wystygły patryo
tyzm, naf enczas powstał u śrćd nich
ruch naredowy. Rosya cdpowiedsiała na to dok onanąparę miesięcy
temu konfiskat) całego rel;gijncgo
maj)tku O.mian i rozwiązaniom
gmin wyznaniowych. Od tej chwili
zacięli oni spiskować.
Do czego dążą? Ideałem ich nie
stare ich państwo w górach Arara
ckich, ale wielka monarchia, obe
jmująca cały Kaukaz aż do Azowa
na półnccy, a Cez-.rei w Azyi
Mniejszej. Mówi), że cały ten ob
szar kupli za sw) krwawi ę, idoby tą w niedoli i upokorzeniu, wśrćd
cierpień i śmiertelnych znojów, z
zaparciem się wszystkiego, co lu
dziom słodzi życie.
Walcz), jak wszyscy rewoluoyoniśoi — skrytobójstwami —i to jest
orzydka strona ich rui hu. Czy co
kolwiek wywalcz)? — któż zdoła
dać jakąkolwiek odpowitdż I Ale
oto Rosya ma ocraz więcej pięt
aohiilcsowjch. W paru ostatnich
latach dwie nowie sobie przypra
wiła: finlandzką i ormiańską.

Mordy p lityczne dwa razy •peł
nione przed kliku tygodniami w
Londynie na dwóch Oririataoh
jodan taki mord w Moikwie, orai
Warranted.
jeinoozesny zamach,wykcn nypod
Tyflisem na generalnsgo guberna
tor iks gc a Gdicyn?, — świadczą
o nadzwyczajnym podniecaniu po
C) < a 5!' 1If 11 < v s: c
1 i f tom r i kitalogl i mieć icwyih nabywców ) agentów podajemy tS
litycznem ornaizńskiego narodu.
ofeite niezwykła i rozdajemy premie z a tysiące dollarów. Inyll'Jr!« swoje nazwls' o, adres i,najbliżsi j stacyaExp'«iol» ’mvw>imi«r!rmS cały len garnitur: 1 pudełko Cygar, 14 karat, pozlaszev kegarek,
Śledztwa wykaziły, te moidy lon
albo niklowy zegarek takdobry jak 30 doli, z gwartllcyij na 5 lat, I złocony rańcuek i brelok.
1 brzjtwc Sheffield, złocony ptcrśśionek, zw«-zą lit''rą, dwie szpilki z kamienrm 4 złocone
dyńskie i zana h pcd Tyfliiem
spinki, dwie spinki do man. iet, 6 łyżeczek alaskowego srebra. Wyegran Innjc e najpzód wszretko
i eleli jesteście z tego zupeln e zad wole, i.w.edy dopiero zapiali it w Expres e $8.87 i koszta jrzesyłki, a
wykon ino na lozkaz komitatu rawojeżeli nie jesteście zadtwolenl, to nie p aćc e ani centa len garn, tur z zegarkiem d. mskim zamiast męz
k.egoS4.72. k oś ecie j rzesiaś pień Jd’er aj rzód i 85 et. i a przesyłkę pocztowy sdo'dzienas prędrej.
luoyjaego, który tam się podaje aa
o. MOl .LAISU, GO, 153 Fifth Ave., Chicago. Ill., The old square deallmg house.
tajny rząd narodowy. Wedle oświadwń wybitnych emigrantów
orm ahikich w ró>njch plamach
franciikuh i f ngielakich, cały na
ród ormiańiki jt et w utanie prztdrewol uoyjnym. Rozprawa praepcwadaona w Moikwie wykazała, te
sabito tam na ulioy ormiafsk'ego
milicnara aato, *e odmówił pienigdiy tajucmu kimitetowi, który
dwukrotnie zażądał odeń „podatku
narodowego1*. Mnóstwo innych
wydarzeń na Kaukazie i w Armenii
potwierdza is nienie wśród Ormian
silnej rewclnoyjrej organizaayi,
której członkowie pcstgpują z o
gromną bezwzględnością. Za przy
kład jej mogę posłużyć siczagóły
samaihu na kstęciiGalioyna. Trzem
apiakowoom pci cone wyciągnąć go
z powozu, kiedy przejeżdżał mimo
lasku, otaczającego k autor św.
Dawida. W laiku ozekali inni spiskowcy, którzy mieli porwać kaięc a
i uprowadzić w góry jako jeńca.
Gdyby nie udało zig wyciłgEęć Ga
licji a z powozu, miał cn być za
bity. Dia Vgoto w walce, która
Nikczemni zbrodniarze.
powitała ip.skowcimi. a by a pro
W pobliżu Chicago ujęła
wadzona przez energiczny kiigżng,
polieya
w pozaprzeezlyn
wynnehują-ą mężowską sially,
tygodniu,
po
krwawej walce,
priez ko taka i woźnicę, me izło jut
Nadal przyjmuje wasze oszczędności na procent
w k< ń iu o u rowadienie Galicyna, trzech młodych, ale zakamiePolaków obsłuży najgrzeczniej polski urzędnik p. JAN M. HOROBYSK1.
leaz o tabicie g^. Gitary ladane mu niałych zbrodniarzy Harwey'a
sztyletami rany pozbawiły go PTX7* Van Dine, Ptter Niedermetomnofci. Spiskowcy odst}plłi w yer i Emila Roeeky. — Zbro
mniemaniu, ż, mord ze stał .pełnio
Od Godziny 8-ej rano do 9-ej wleczoiem.
dniarze owi, wspólnie z innym
ny. W tern nadbiegli kczaoy, rzu
jeszcze młodym rozbójnikiem,
cik się w pogoń za ipiskowcami,
przyparli ich do wartkiej a izerokej nazwiskiem Gustaw Marx, za
rzeki Kury, która płynie w głęfco mordowali niedawno w Chica
kłm kamiennym jarze. Ucieczka go kilku ze służby tramwajo
spiikowoów była niemożliwa, lada wej i kassę okradli. — Po tej
chwila mieli ichschwyt ć kozacy. zbrodni wszyscy zbójcy ulotni
I oto wtedy z przeciwnej strony
rzeki roz’egły się trzy wystrzały i li się i tak dobrze ukryli, jakby wychowani byli bezbożnie, i to
trzy celne kule połośyły trupem za kamień w wodę wrzucił, tak że właśnie tłumaczy, że mvsieb □|sasB5B55sgEB5agasa5Hsa5asB5Ł5Hsa5a5H5a55SEg2Hgśafg|
bili ich wspólnicy spisku, aby oni, nie pozostało po nich ani śla- na takich wyróść zbrodniarzy.
wzięci do więzienia, nie wydali du.
^
Rozbojem trudnili się dopiero
sprzysięłenia. Lecz po co ono ist
Ostatecznie przed dwoma ty od kilku miesięcy, a już w tym
nieje i do czego dęty f
godniami polieya chicagoska, krótkim ciasie zamordowali
Ormbme —naród ’iiegdyśnaj- mając podejrzenie na Maixa w
wyżaj wSród swoich bliikich i da’- Chicago przebywającego, are ośmiu ludzi, wielu poranili, a
SEVERY J
£ SEVERY
rabunków popełnili bez liku
Fiyeb sjs adów ucywilizowany —
sztowała
go,
ale
podczas
aresz

pigułki
Balsam
Życia
Z pewnością pójdę na stry
posiadali własne pińilwo i dzielną
$
tu
zbrodniarz
ten
zdołał
uśmier
na
wątrobę
.
.
dym stg Bagratydów. W swych gó
czek.
leczy zawsze
J
regulują
stolec
rach Ar ar acku h i w skalistej Ar cić jednego zpolicyantów. —
Zatwardzenie,
$ i niestrawność.
Zawrót głowy,
Najlepsze pigułki
menii długo się opierał wizystkm Później na ztacyi policyjnej,
Lekarstwo na suchoty.
Brak apetytu,
w handlu.
przeciwnościom losu, odparł nawet gdy Marx widział, że nie ma
Wzdęcie
po
jedzeniu,
Kisiel Zagorańaki były inżynier
Cena
25e.
Osłabienie,
Saldiuków,którymnik s ę nie oparł.
pocztą 27c.
dla niego ratunku, a spodzie górniesy w Syberyi, loatał upowa
Melancholie.
Ich świątynie, ruiny zamków na
Cena 75c.
wając zię,że wyznaniem zmniej żniony przes ministiritwo do otwo
szczytach skał, stare gmachy w
S Nerwy muszą być
———«——*
nenia
zakładu
dla
leczenia
suehegrodach, tozsąoych dzś jut inne, szy sobie kar$, <— zdradził tników, pcmimo iż nie posiada on
trzymane silnie.
SEVERY MAŚĆ*
jjj Ci, którzy cierpią
resyjskie lub tuieokle nazwy, ■) policyi miejsca pobytu drugich żadne] wiedzy lekarskiej.
jk na wyczerpanie sil, nerNA PARCHY *
świadkami ich wielkiej niegdyś cy- opryszków, którzy ukrywali
Podest s swego pobytu na Sybe
* wowość, bezsenność,
Jest przewyborną
J
znajdą niezawodne lewilizaoyi. Ale wykruszył ich ku się, to w Chicago, to po za ryi musiał opiekować się chorymi,
na wszystkie wyrzuty $
ik karstwo i pomoc
ternoga Bajazet, z głów ich pyra- miastem.
skóry i świerzbiączkę. *
a miał starego pomocnika, który
w w SEVERY NERVOTON1E.
Lekarstwo to powinno $
nfdy układał i tam, gdzie najwyż
leczył
dotkniętych
choreb)
suchot.
Sztf policyi chicagoskiej wy
* Poleca się dla niebyć w każdym domu. Ul
szą wzuióił, kazał załcżyó miaito
jk wiast po połogu.
Ten pomecnik, umierajęc wtajem
Cena 50c.
$ KaSZCl,
słał
tedy
kilku
policy
antów
i
swego imienia, które dotąd istnieje.
Cena $1.00.
niciył go w swój spesób leczenia,
z przesyłką 60c. J
Tu był koniec państwa ormuń .kie detektywów po za granice mia który ma byó niezawodny. Ztg<seyery
i Influenzę
go i idawało się, k<n eo same go na sta Chicago, do Stanu Indiana, rański prowadiió będzie swój za
Severy
rodu. Rozproszył się on niemal jak gdzie spodziewano się znaleźć kład pcd nadzerem rady lekarskiej.
Regulator
czyściciel krwi* czyli
żydzi, wszędzie go pełno w Azyi i aresztować zbrodniarzy. — System jego leczenia pelega napi
żeńskich
słabości
Mn ejszej, w Egipcie, na Archipe
<6
wzmacnia ciało,
Jakoż znaleziono ich kryjących ciu wielkich bardzo ile ści lekar
2?
W,
i.-.z-y
ijvuxv
nw'niHat, i
Wyleczy
rychło
niewiasty
i Grypę,
czyści krew,
lagu greckim i w portach morza
t dziewczyny cierplfce na nle.
stwa, które sam przyrządza, na prze
leczy
wrzody
się
w
głębokim
dole,
wykopa

*
w regularnośó. Zacznijcle uży
Czarnego.Odarci z ziemi, poświęcili
ję' wać tę medycynę rychło.
i usuwa zmęczenie.
bywaniu wci)ż na świeiem powis
$
Zaziębienie
■ię tylko handlowi i prześcignęli nym w ziemi w lesie, niedaleko trzu i spożywaniu tylko mięsa, ryb,
Cena $1.00.
Cena $1.00.
u. ..
w tern ż dów, za pomocy pieniędzy odludnej stacyjki Millers Sta jarzyn i bułek.
• Chrypkę, • W 1 dniu
postanowili dochodzić swej oj tion, nad brzegiem jezioiaMi'
SEVERY
*
ozyzny, z la było im coraz trudniej, chigan.
SEVERY
Ofiary na Ochronkę.
Gojąca Maść * Bronchitis,
bo z pod panowania Ozmanów część
Gdy jednakże policyarci
Lekarstwo
leczy wszystkie
J „
jchprzeszła pod perrkie, a część pod
Na imieninach u pana Marcina
na zaziębienie
otwarte wrzody, rany, * JIAriip.
rosyjskie. Jut Piotr I., chcciaiwó- zbliżyli się do schronieniska Marlińakiego zebrano na polek) Ospaleniznę,
oparzeliiii
usunie
wszelkie zazię
wczaiRosya nie sięgała do gór Kau zbójów, owi zaczęli strzelać gę oh orikę w Carnegie, Pa., co nte ę
zng i t.d.
jjj
,
bienie i grypę.
kazu, zaczął ich iżywać do intrig sto do nich z karabinów i re pujs:
Cena 25c.
Cena 25c.
pocztą 28c. S
pocztą 27c.
przeciw Tureyi, to znów u przeciw wolwerów, a zraniwszy śmier J. Macek............
. .25
Perzyi. Ta metoda ustaliła się w telnie dwóch detektywów, — M. Dalimata....
..50
NA SPRZEDAŻ WE WSZYSTKICH APTEKACH.
polityce rosyjskiej, a za polityczne
..20
Ant.
Chajeo.
...
^"Potrzeba ajentów we wszystkich polskich koloniach.
zdołali
uciec kilka mil od tego
usługi otrzymywali Ormianie od
. 50
Józ. Dalimata...
władz carskich licznie dobrodziej miejsca. — Pogonili za nimi N. N....................
.. 10
stwa. Gdyby nie pomoc tych zręcz ci sami polieyanci, a także i 50 St. Klik..............
. .25
nych Itdzi, niezmiernie sol.dar- innych polieyantów, wy słanych Jan Danaj..........
. .15
CEDAR RAPIDS, IOWA.
nych i wytrwałych, Rosya nie za w te strony specyalnym pccią Jan Czenozak...
. .25
garnęłaby niepodległego królestwa giem z Chicago.
1 00
Mar. Maśliński..
grudńskego i innych zakaukaskich
. 25
N.
N
.................
y
Zbóje dobiegli nareszcie do J. Maśliński.. .<
pzńslewek, nie urwała by od Persyi
. .25
GDYBY każdy zaraz przy
bogatego półwyspu Ltnkoranu, a jednego miejsca, gdzie przecho M. Burnioz..........
...15
pierwszych objawach choroby udaf
dził
wolno
pociąg
towarowy.
od Turcyi rozległych zitm nkmzl
..10
J. Burnioz..........
sie natychmiast do prawdziwego
doktora, bytoby mniej cierpienia,
do Erzerumu. Tak dobrym spomoo- Jeden z nich, Niedermeyer za Kstarsyna Zonok
..25
mniej straty i mniej nieszczęśliwych
nikom swoim, a do tego tylko han strzelił zwrotnikarza Sowę, za Jan Bojda..........
..25
ludzi na świecie.
dlarzom, którzy nie mieli politycz to że tenże nie eh ciał spełnić N. N....................
1.00
nych żądań, Roiya bezwzględnie
. 25
Brewers
jego rozkazu co do zatrzymania Kr. Pieezonka...
nie jest cudownym doktorem, nie
ufała, a ufncśj tę wzmacniali tacy
robi cudów, nie obiecuje wskrzeszać
pociągu,
potem
wskoczyli
dygnitarze rosyjscy Ormianie, jak
Razem
$5.70
umartych, ale jest uczciwym
Bottlers
jeden z naczelnych wodzów w woj dwaj na pociąg, ale ich wresz
LEKARZEM
nie z Napoleonem L, generał Bagra- cie schwytano i do Chicago za MAZUREK Z POD KRAKOWA.
PIWO, ALE I PORTER.
który swej nauki i wieloletniego
tyon, jak Lor e Mdikow i jak mini wieziono. Roesky uciekł jeszcze Biegnie wilk do lasu ogonem wydoświadczenia używa uczciwie do
niesienia ulgi cierpiącej ludzkości.
ster oświaty Delianow, Rosya ci chwilowo dalej, ale go przyła
OBA
TELEFONY,
HILL
316
N
Leczy wszelkie choroby.
snęła wszystkie narodowcśoi kau
Pewno nie żenlaty, szczęśliu a bepano
na
następnej
stacyi
kole
Kto sie_ uda do niego osobiście
kazkie, jednym tylko Ormianom
styja
lub listownie, opisawszy dokładnie
jowej.
zostawiała zupełną swobodę, nie
chorobę, zostanie napewno wyleczo
Ożeń-że się wilku, cżiń się beityjo,
ny, choćby sam nawet stracił na
Obecnie wszyscy ci czterej A podwinie* ogon tak samo jaki
wtrącając się do ich szkół i gmin
dzieje wyzdrowienia.
wyznaniowy h, oni zaś korzystając zbrodniarze przyznawaj^ się do
jo!
DR. THOMPSON,
z tej swobidy, stali się właścioie- wielu zbrodni straszliwych, że
;
JOZ. GRABOWSKI
N.
Y. Hall of Medicine,
,
właśoloial
piwwiiorejdnego
łami ziemi na całym Kaukazie, wy trudno pojąć, jak ludzie tak
POWÓD.
237 Lexington Av. New York.
Salunu I Restaurant.
łącznymi panami handlu,przemysłu
— Czemuż list posyłasz rekomen ;
Przeczytajcie sobie obszerne O> PoU^ła lujwyśmltnitus Wink 1 LUlflf.
młodzi
mogli
zostać
tak
zatwar
gtoszenie w następnym numerze.
i pienitżuego cbrolu. Ale tak było
» 01.pt. pnekfiki oo r&no. ObUSy w kMdowany ?
por««. Popler.jole iwegs.
tylko do czaiu. Kiedy po ostatniej działymi zbrodniarzami! Wia
— Bo posyłam Karolowi tysięo ' de] SI7O8
PBNN AVB5UB.
J. JANUSZ I NT. ADV. AGENCY. PA8SAIC, N. J.
domem
jest
jednak
że
wszyscy
wojnie z Turcy) zagarnę!) Rosy)
pocałunków.

^

Bib DOsyiajGiB dibdi^zu.?Bbb w

Baczność
i
Chorzy! i
Pamiętajcie żem spędził wiele lat na sporządzaniu
lekarstw i studyowaniu medycyny w starym kraju i
wyleczyłem bardzo wielu pacyentów skutecznie, co
wielu wyleczonych poświadczyć może.

W

43-cia i Butler ul.

Ś <11

Karty okrętowe do
starego kraju

b

Jestem dobrze przygotowany do obsłużenia was w
chorobie i mam wszelkie potrzebne medycyny i instrumenta. Mam doskonały aparat “X-Ray Electric Ma
chine”, za pomoc) którego mogę zobaczyć i segzaminować wnętrze ciała.
Mam lekarstwa z wszystkich części świata i leczę
wszelkie choroby. W każdej chorobie udawajcie się
do mnie. Mówię po polsku, rusku, niemiecku.

...stMua najlepsze okręta i po naj
tańszych cenach
—

Bilety Kolejowe.

Posyła pieniądze do starego kraju

Dr. H. FINKELPEARŁ,
1906 FIFTH AVE., Pittsburg. Pa.

Zmienia pieniądze tutejsze na austryackie korony,
pruskie marki i rosyjskie ruble.

SEVERY
BALSAM
riuGft

iii

* CfiDR 20 1 OOC,

i Hinu top i
|BreaiingCo.^

DR. THOMPSON

| MT. OLIVER, PA. |

jest f larem zdrowia.

Zdrowie!

KAPITAŁ I NADWYŻKA $750,000.00

Domy i realności po najtańszych cenach w okolicy pol
skiego kościoła, od 40-ej do 47-ej ulicy.

DR. LUNG’A BALSAM MAC1CZIY

Nic nie jest za dobrem, aby zyskać

Metropolitan National Bank

Nu sprzedaż:

DOBRE ZDROWIE
jest najwiekszem szczęściem.

Wyleczona po trzyletnie]
chorobie.
Za łaskawem pozwoleniem Pani J.
Korzeniewskiej, 98 Yantic Str. Norwich
Conn, poniżej umieszczamy przysłany
nam list, który prosiła o ogłoszenie dla
wiadonności swoich chorych sic str, w li
ście pisze jak następuje. Cierpiałam
przez trzy lata na różne chcroby. Mia
łam wzruszenie macicy, ociężałość w no
gach, bóle w lewem boku i w krzyżu,
bóle głowy, i nieregularność i L p. nie
wieście słabości. Le czytany się wszędzie
ale bez żadnego skutku, aż moja znajo
ma poradziła ml spróbować Dr. Lung’s
Balsam Maciczny. Zużyłam wszystkiego
parę butelek i teraz jestem tak zdrową
jak kiedykolwiek w mojem żyo'u za oo
wam i wasz przidziwny wynalazek dzię
kuję.
Donabycia u miesoowych sgebtów
albo wjrostod właścicieli. Po poradę
plsrele do doktora. P rada dla każdej
kobiety darmo i ohetiie dawana. Listy
sdresujcie:
Guarantee Medicine Co.
56 Fifth Ave. Chicago, 111.

Hwasat Jako rorjesenie za skutecz
ność Dr. Liwe’a Balsam Maciosny uzna
liśmy zs steso-ne zainkorporowsć imie
naszej firmy i upnsiamy żeby wszelką
listy adressować jak powyżej.

Guarantee Medicine Co.

(DR. LUN6, Medeclne Co.),
56 FIFTH AVE. Chicago,Illa.
er* Fotrwb. um ml.J.oowyoh afutfw.
Flisrte po In tone .eye.
g’-t.oowy .yen. w PltUbnrgn "South Site.
Btr.,ró< St alley.

IIlIMSIl tSIl-t Stert.

Blex. E. Gosi,
ADWOKAT.
414 firaatStr.

$

biiiko Oounhonee.

Dr. IN. ALBRECHT,

Róg 12-ej i Carson ul.,

-

powyżej Schilling's Apteki.

South Side,

Przyjacielu! OtJ rzetelna oferta: Djktor N. Albrecht
był przez długie lata w najlepszyct szpitalach i kolle| giach.
Stawiam tę ofertę wszystkim potrzebującym lekarstw
lub pomocy chirurgicznej.
H

£2
Najprzód p->w iadam, że nie ob’ecuję wyleczyć ksżdego bez
tg wyjątku, a e jeżeli podejmię się wyleczyć was a nie będziecie z
z tego zadowoleni, wtedy oddam wara nazad wszystkie wpłacone
mi przez was pieniądze. To chyba rzetelna oferta. Moją specysl alnością są sekretne choroby mężczyzn i kobiet, słsbości żołądka,
wątroby i nerek, choroby serca, pęcherza i reumatyzm.
Nie czekajcie za długo!
j^l Mam biegłego asystenta w osobie p, Bloesława Stawińskiego.
GODZINY OFISOWE: Od 8—40 rano, od 1—2 popołud.
od 6ej 8ej wieczorem.

Nowina
dla
Chorych

Ciy wiecie, że w

PITTSBUBO, PA.

Praktykuje we wszystkisk sfdash kry
minalnych 1 cywilnych.
Przyjaciel Polaków.

Franciszek Rafalski,
Nowy Polski Salun.

5046 PEKR AYE.,

PITTSBURG, H.

Dobre napoje: Piwa, Wódki i Wins,
Smaczne przekąski i dobre cygara. Po
pierajcie swojego I

Philip Kunze;
przyjaciel polaków

Salon i Restauracja.
Smaczna wina wódki, cygara i i. u
Zawsze świeże piwo
i wyborne przek)*ki
Dobra obsługa przedewszysikius.

1901 PENN AVE.

Pittabur-gu jeet mć- POLSKI SALOON I RESTAURACYA.
wi)°y po polsku Ma najlepsze importowane krajowe
wina, wódki, koniak, likiery
a w starym kraju
i brandy.
dyplomowany le
Zawsze świeże lagrowe piwo, cy
gara. Doborowe przek)ski o każdej
kari?— Lęka nem porze, smaczne obiady.
tym jeat Doktor
Polska usługa.

w
Bittsburgu.

S. Goldmann, zam,

Czytajcie

pn. 4 oo Grant Str.

uważnie!

FRAN. TJSIAK.

2837 Penn ave. Pittsburg, Pa.

Pittsburg, Pa.

Doktor Goldman jest lekarzem mówiącym po polskn, studyowsł
medycynę w klinice we Wiedniu, mającej światową sławę i tamże Dy
plom wszech nauk lekarskicu otrzymał.
r
Doktor Goldmanuposiada długoletnią praktykę lekarską tak w ■>
ropie, jakoteż w Ameryce. Doktor Soldmann byłrównież lekarzem woj
skowym w austryackiej armii. On lecsy wszelkie uleczalne choroby i
najlepszym skutkiem iw najkrótssym ciasie— a ttio robi iadaogt
humbugu. Jeśli zobaczy, że choroba wasza jest nieuleczalną, powii
W am to otwarcie — i nie będzie wam czynił nieprawdziwyeh przyrze
c«<ń i nie będzie ściągać od was pieniędzy, ponieważ jego jest hasło żi

Prwada a Uczciwość trwa najdłużej. — Tysiące chorych, którzi

1207 CARSON ULICA
BOUTH

BIDB.

J.G. Lauer
620 Liberty Str.,

PITTSBURG, PA.
się do niego z zaufaniem udali, może to poświadczyć.
Speeyalnością Dra Goldmanna jest szybkie a pewne wylsczeali
wszelkich tajnych słabości i ehorób skórnych, z wszelką dyskreeyą_ zi
mierną cenę, a bez przerwy w zajęciach zawodowych. Chorzy, która;
do niego osobiście udać się nie mogą—niech pisaą do niego po polskn.
Dr. Goldmann posiada w woim ofisietakżeshemioznslaboratoryum, i
którym znajdują się wszelkie krajowe medykamenty_ a molo przotc l(
€ry wszelakie dla mloosiągnąć najlepsze rezultaty.
. dych i starych.
Nie dajcie się przeto zwsbió szumnemi a nie prawdziweml ogłosi,
Popularne zabawki, Po*
mami, — a jeżeli jesteście chorzy udajcie się z zaufaniem do nosoiws
f
pularne
ceny,
jo a zdolnego lekarza:

Skład Zabawek.
Gwiazdkowe za* bawki i Lalki,

Dt»; S. Goldmanna,
406 GRA.INTT STT,
F*Ot bloclK’M od C.urt Hou..'.,

*

Godziny urzędowe: 9—U przed poł. 1—6:30 po południu,
Ig od 9—U przed południem.

L
Zabawki j&kie'dzieci In
i’ bią,
f
Jakie^ludzie kupować
K lubi).

W niodzis

Ten kolejowy zegarek’
Patentowy regu® ■ Het
lator, nakręcany
damski
2929 PENN AVE.,
PITTSBURG- »uszkiem,
Bell Phone 299 Flsk
lub męzki, zlcoony
Importowane i krajowe wina, wódki,
f?rub0 z*°tem 18
lika’atowem o polikiery. Piwo, Ale i Porter najlepszego j
kopercie
BURTO WNY
gatunku. Dobre i smaszne obiady! Cie
pięknie grawirowa
ple zimne przekąski cały dzień.
Vh-I-Dej’ Czas trzyma
akuratnie, dobry
dla kolejarzy Gwa
*Wla i £d<Uro*.
kantowany na , JO
Znakomite świeże piwo z browarów
lat. Przez 60 dni poiyłać je będziemy
4
PLUMBER.
£
kaidemu do obejrzenia ten segarekkaż
Wainwrights i Iron City.
demu C O. D. za $5.05, włączę?jc w
Popierajcie przyjaciół Polaków. ... Wyrabia pompy i tern to
1 kosżta exprtssu (pizt sjłki). Ze pła
podobne narzędzia, za cicie
zań dopiero przy odbiorze , po obej
rzeniu go. Jeśli gię riespoi oba, nie iakłada
rury
wodociągowe
Po dobre trzewiki,
płacicie ani centa Pamiętajcie że za po
gaz owe.
pobne zegarki żądają zegarmistrze do 30
Niedzielne 1 do pracy spodnie
Do zegarka dedajtmy dakmo
Modne Kapelusze
1900 PENN AVENUE, dolarów.
złocony łańcuszek i brelok.
I Męzką galanteryę

BARRY HOUSE

LZ'ta’r-'-'iy

2710 PENN AVE.,

SKŁAD WÓDEK

R. W. RAMSDEN,

i inne rzeczy potrzebne dc
eleganckiego ubrania, pc
zniżonych cenach u:

N. GOLDSTEIN

,2806Penn At. Pittsburg

PITTSBURG. PA.

EXCELSIOR WATCH HOUSE,

646 Lees Building, Chicago, III
CHOBOBY
Oczn. Uazow, Mosa
ilrardla leczy

Dr. J. T. Little,
Specjalista
umiemy opłatą, gjf frisk BolldlllQ
188 5th *Vl. I 8R1HT ST. IITTSSVRS. Oodilny:
ad Sdj raso do tsj wlecz. V lledilale rsmkoijta.

And. Rataj ewski
POGRZEBOWY.

WIELKOJH>LASR

Str. 8

CZWAMttW

1» a© SRUDNIA, 194>3 MX)KU.
No 50

Podług
PRAW NIEMIECKICH
wyrabiany, Jest najlepszym przeciw

NEURALGH,

Reumatyzmowi, Postrzałowi
DRA RICHTERA sławny w świecie

“KOTWICZNY”
PAIN EXPELLER.

Prawdziwy tyjkozochronngmarkjTKotwieł?
Jedno 3 świadectw znanych osobistości :
New York,d. 12. PaźdzW'
Or RichteraKOTWICZNY”
PAIN EXPELLER jest dobrym
środkiem na Neurelgię i
Reumatyzm.
PffOEESOR^MIĘDZYNARODOWEGa
—
K0N3E R W. MUZYC Z N.

i25ct. i 50ct. u wszystkich aptekarzy lub u
lF.A»l.Łichter£Co.,215PearlSt.,NewTork. .

k36 ^rZŁOTYCH

MEDALI J

przez znakomitych lekarzy,
. urt/Hrnyr/Ł i cząstkowych dro-^^a
Ji^ów^Duchoiuieństioo,

Redakcyę Wielkopolanina od
wiedzili w tych dniach ob. K.
Brzozowski, znany tutaj hotelista
i ob. Grędzicki, kupiec z 13aj wardy.
Dowiadujemy się z wielką przy
jemnością, że Wny ks. A. Dsiattałwhc proboszcz polskiej parafii
z Gienn, Pa., który dwa tygodnie
leżał ciężko chory, zaczyna powoli
przychodzić do zdrów ia.
W jednej Z największych tutaj
zsyih aptek w śródmieściu, w May
Drug Storę, przy rogu F.f.h zva. i
Wood street stał się w z. piętak
nie bywały wypadak. Oto dnia tago rano, gly w aptece prócz iupujących, ansjdiwało się coś i prse
szło tuzin służby,—nsgle aubjeckci
sloj^oy za ladą, zaczęli padać w
omdleniu na ziemię, jeden pn-dru
gim! A nie tylfcy zubjeici, alei

Dr. J. T. Little, leery oozy, u»y, not i gardło. Izby 531 i 591—
5 piętro, Friok building, Grant et.
Pittsburg, Pa.
Na krzyżówce kolejowej na
L:berty avenue i 33e] ulicy naje
chał w ze s iłym tygodniu poci?g na
polioyanta Jakóbi Wilberts, liczą
oego lat 69 i na miejiou go zabił
Ciało odwieziono do mieizkan a
jego brata, róg 22ej iPannav.'.,
skąd też odbył aię pogrzeb jego.
Gazety angielskie wzmiankają, że
Wilbert był iłynnym łapiesem
piów i wiele iię nad tem rozweuzą.
Tu w Ameryce łapanie 1 zabijasie
psów nie je it uważane za ceś nie
przyzwoitego i taki łapacz może
zoztić burmistrzem, senatorem, a
nawet i prezydentem. Moisa po
winszować!
Polski Bank Ludowy. Sprzedaż
Kart okrętowych na najlepsze linie.
Wymiana i przesyłka pieniędzy do
starego kraju. Swój do swego!
Gazety aagidskie tutejsze done
azą, że redaktor tutejsze] włoski-, j
gazetki * La Triszo-ia**, niejaki
pan Canoelliere, został nicdswno
ukąszony w miasteczku Meadville,
Pa., gdy tamie pojechał za intere
sami. Ukąsił go nie woiekły pies,
tylko rodak jego niejaki Dr. Gi
gliotti. To mi też widać doktór!
Zztracoie lazarony pokłóciły sij i
pojr?zly!
Metropolitan National Bank
róg 43.i Ifetler ul., sprzedajenajtań-

Niejaki J. Horold zabrany zos
tał w z. czwartek na stacyę policyj
ną. Oskarżony On jest o to, że za
brać miał ze salunu 27-34- PsM Ave.
skarbonkę, do której goście składali swoje ofiary na Polską Ochronkę
w Emsworth. Za taką sprawkę po
słano w z. roku jednego złodzieja
biety. zacięli padać j»k martwi r a do więzienia na cały rok.
Dwa domy, jriwie nowe, 6 po
ziemię! Wszystkiego razem aż 18
csóbl Zrub ł s ę przestrach i po koji po 32.250, około 200 do’arów
płoch; kto był bliżej drzwi tea * góry, resztę na sp’aty nresięcrumykał na ulicę, na mróz, na ś»ie nie. Zgłosić się do Foreign Depart
że powitt-ze! Przywołana Ul fo meat Metropolitan Bink, rćg 43 i
nem polieya i służb i szpitalna prze Butler ul. koło nowego Polskiego
konała się, że przyczyną cmdlen a kościoła.
W Sygan, miejscowości położo
zż 18 naraz osób był gs», który
nej
w okolicy Bridgeville, niedale
pękniętą ru-ą rozchodził się powoi’,
ko
Pittsburga,
poparzyła się śmier
po aptece. Będący wewnątrz bu
telnie
w
sobotę
żona górnika nazwi
dynku ludzie, nie zauważyli tego i
skiem
Nowak.
Niecąc
ogień^w ku
dopiero nadeszła ze świeżego po
chni,
polała
drzewo
w
piecu
naftą,
wietrza polieya, (jako że polieyanoi
a
ta
explodowala,
no
i
śmiertelnie
mają węch dobry), poczuła swąd i
czad, i ta dopiero paotwierawzzy ją i małe jej dziecko poparzyła. Z
drzwi i okna, wpuśaiła do apteki naftą igrać nie trzeba, tak samo jak
świeża powiatrze i z kilku przyby z prochem!
Wielki zapas towaru jubilerskie
łymi lekarzami cuciła ondlonych.
go
i zegarków po bardzo niskich
Niektóre oioby, którym zaduch
cenach
u Potters, 2825 Penn Av.
ów więc aj zaszkodził, mt siano od
A.
Botka,
słowak, liczący lat
wieźć do szpitala, gdzie muiiano
26,
został
dnia
5 poraniony śmier
je parę dui leczyć, zanim przyszły
telnie
w
podwórzach
fabrycznych w
zupełnie do siebie. — J*k Pan Bóg
Homestead.
Spadły
na
niego ciężkie
dopuści, to i p kija pużci! Nawet i
belki
stalowe
i
okropnie
go pognio
w apteee, wśród mnóitwa leków
tły.
ćmierć zialeźó można!
W Carnegie włamali się w sobo
Nawet lekarz broniący innych
od chorób i śmierci, wybiegać się tę nad ranem złodzieje na tamtejszą
śmierci nie potrafi! W przessłym pocztę i takową obrabowali na kil
tygodniu ztnarł na zapalenie płuc kadziesiąt dolarów.
Nie spieszcie się z zakupnem za
znany w onolicy 43ej ulicy doktor
granicznych
Kalendarzy, lecz cac
G. B. Acker, zamieszkały pod nr.
kajcie
na
Ktlendarz
Wielkopolan!,
178 -43 ul.—Nikt prędzej czy jóni,
który
wkrótce
będzie
wydruko
śniej od śmierci się nie wywinie!
W zeszłym tygodniu, dnia 1 go wany. Będzie t) najlepszy ze wszy
Grudnia zmarł po krótkiej choro-j stkich Kalendarz!
F. Wiernlcki, polski balwierz,
bie ś. p. Franciszek Kosnalewicz,
strzyże
i gali elegancko, a także sta
członek Towarzystwa Strzelców
wia
Bańki
i pijawki 2643 Penn ave.
i-tej Jadwigi, Towarzystwa św.
A. M. O’Brien, znany tu adwo
Józefa, grup Unii św. Józefa i Tcwarzyatwa św. Stanisława, grupy kat, wraz z adwokatem G. W.
140ej Związku Narodowego Pol Brawnee, wytoczyli dnia 5 sprawę
skiego. Syn jego jedyny p. Józef w sądzie Common Pleas No. 3 ©od
Kc smalę wica składa Strzelcom ś-tej szkodowanie w imieniu Teod. Zbi
Jadwigi serdeczne podziękowanie kowskiego. Zbikowski skarży kom
za to, że Towarzysze tej grupy nle- panię The Pittsburg Terminal R.
tylko że serdecznie saopiekowsli R. and Coal Company o odszkodo
śię niebożczykiem w jego krótkiej wanie w sumie 110,000, ponieważ,
chorobie, ale i na pogrzeb licznie jak skarżący twierdzi, on z winy
wystąpili. Pogrzeb odbył się z ko kompanii lub z winy jej służby od
ścioła parafii Niepokal. Serca N. niósł ciężkie uszkodzenie w kopalni
M. P. w 13ej wardaie, do której węgla tejże kompanii. Zbikowski
niebożoayk należał.
Niebożczyk zapewne sprawę wygra, bo ją oddał
urodził się w Piotrkowie, w Kró w dobre ręce, adwokat bowiem
lestwie, a w Ameryce przebywał O’Brien znany jest ze swej zdolnoś
ci i uczciwości. Pan O’Brien jest
około 21 lat. R. i P.
W nocy z niedzieli na poniedzia- adwokatem Spółki Budowniczo Po
życzkowej Kordeckiego.
kier, szpadli i innych narzędzi sta
Metropolitan National Bank,
lowych, należąca do kompanii Hub róg 43 i Butler ul., sprzedaje najta
bard and Co., a anajdująea się przy niej domy.
Nie spieszcie się z zakupnem za
ulioy Butler,
tuż przy moście
Sharpsburg bridge, nad rzeką Al granicznych Kalendarzy, lecz cac
legheny. Szkody dochodzą do sum kajcie ns Ka’eadarz Wielkopolani
my 150 tysięcy dollarów, pokryte na, który wkrótce będzie wydruko
zabezpieczeniem zaledwie w trze wany. Będzie ta najlepszy ze wszy
ciej części tej summy. Pomimo te stkich Kalendarz!
W McKeesport rozpoczęto nie
go, że straż ogniowa przybyła na
dawno
przebudówkę i zwiększenia
czas, ratunek był prawie niemoolbrzymiej
fabryki National Tube
żebny, bo pozamarżane rury wodo
Works.
Prace
w lejarniach lub w
ciągowe nie dostarczyły sikawkom
walcowniach
nie
doznają przeszko
parowym żadnej wody, a z rzeki
Koszdy
podczas
tej
przebudówki.
Allegheny również nie można było
do 10
ta
tych
robót
dojdą
z
czasem
ciągnąć wody, bo pokryta jest gru
milionów
dolarów.
bym lodem. Most Sharpsburski za
Galllnger na rogu 12ej i Penn
palał się po dwa razy, ale zdołano
ulicy poradzi sprzedać wam dobry
go uratować.
Na terze kolei, niedalako Wil zegarek za 32.50 i wyżej, skrzypce
merding spostrzegł w zeszły czwar dobre a tanie od 31.75 i wyżej.
tek maszynista lokomotywy nie Łańcuszki do zegarków,charms, har
wiastę stojącą na szynach. Zdążono moniki i różne inne instrumentu mu
pociąg zatrzymać na czas i przeko zyczne po bardzo nizkich cenach. Po
nano się że to jest kobieta cierpią życza pieniądze na fanty. (1—02
Doktór A. Blumberg, prezydent
ca na pomięszsnie zmysłów. Ode
banku
Washington National Bank,
słano ją do szpitala. Jest to słodostał
się w Braddock pod koła po
waoska, nazwiskiem Katarzyna
ciągu
i
zastał na miejscu zabity.
Bhemkle,

Nie spieszcie sigz zakup asm aa! Urzędnik (burges) Riggs, jeł- ra cię z wami w ofisie rozmów', po
gran oznyeh Kalendarzy, leiż cze ■ iący swej urząd dli gminy (town- polsku, prsyjmit was grzecznie i
kajcie na Kalendarz Wielkopolan- tbip) E»st Pittsburg, ma biuro uprzejmie.
ia, który wkrótie będzie wydruko sftoje w najętym budynku, stają
W przyszłym godniu wdnirch
wany. Będzie to najlepszy ze wszy cym ua grasicy między gminami: 13 i 14 Grudnia odbywać się będzie
stkich Kalendarz!
Kast Pittsourg i Versailles. Otóż, 50-sio letni jubileusz założenia paDoktor H. Finkelpearl, 1906 5ta' ponieważ niedawny rozmiar grun- rzfil św. Brygltty i pobudowania
ave. Przypominam, że jestem spe- iów wykazał, że grasica-biegnie tegó* kościoła, który się znajduje
cyalistą wszystkich chorób męzkich. niemal śrcdiiem o rego biura, prze Frsy ulic chEsoch i Roberta w naNie czekajcie jak będzie zapóźno. to ów urigdnik, gdy th ic prś vud Tizem mieście. Parafia ta założona
Mówię po polsku, rusku i niemiec esać i piaosgtjwać jacie gm nae Jo została 50 lat temu pries księdza
ku. Czytajcie większe ogłoszenie w kurninta, musi te esynió w »<lnym Jana Tuig, który pćź siej zoitał bizkąuie bitna, j^kl znajduje eię j<st- kupem Pittsburga, a był też długie
* ‘Wielkopolaninie”.
Wiktor Herbert, kapelmajster tu ese ns aiimi gmiay E. Pittsburg, lata biskupem w San Antonio, Te
tejszej symfonicznej Pittsburgh Or gdyż w innym kąsie, lub na środku ns. — Oprócz miejscowych Bisku
chestra, zrezygnował w z. tygodniu izby ped/ieane akta nie byłyby wa pów: Najprsew. Łs. Phelana i Caz tej posady. Między paniami pitts- żne, jato podpisane w obcej gmi neviua, — priybędą
ten jubi
burgskiemi lubiącemi muzykę Her nie! Także kłopot! Mają swoje kło leusz także i biskupi z Wheeling,
berta a więcej zapewne jego pięk- poty nawet lic; wielty urzędnicy, z Herrlsbsrga i z Altooua, — a
ność męską, powstał wielki pisk, —jak sołlysi (tu-ges)!
także i Delegat Aaostsłski, mousyP. V. Obiecunas, 1118 Carso a uyor Faleenio a Wassyngtosu. —
płacz i zgrzytanie zębów.
Polski Bank Ludowy. Sprzedaż u’., Seulh Side, polski Bank i Doskonałą cpcssbnc śś bpdą mieli
kart okrętowych na najlepsze linie. spraedaż kart okrętowych i wyseł- polsay Kapłani z Pittsburga i ekoWymiana i przesyłka pieniędzy do ke pieaiądsy. S wśj do swego!
liey do pomówienia z Delegatem
starego kraju. Swój do swego!
Paskudny eh ńs«yk k*seoki i Apostolskim i do przedstawienia
Zawiadamiam szan. Publicz brudny, nazwiskiem Yte One, aa- mu duchswayeh potrzeb polaków
ność polską, znajomych i przyja miast pilnować swego prania bielił- w naszej dyecezyi. — Mamy my
ciół, że teraz jestem kolektorem i a- ny, ozem się tu oni ussyaey trud polscj-kateliey więesj wkół para
gentem Polskiego Banku Ludowe nią, aaosął w piątek łasić w śród fialnych, aniżeli naprzykład irlandgo, od zabezpieczeń od ognia i sprze mieściu i nagibywaś no n icy jakąś •»ycy, płacimy aa dyoooMlao po
dąży realności. Każdego kto ma po 14 letnią paaisnkg. Ta psskarżyła trzeby więcej naoźs niż inno narodo
dobną sprawę do załatwienia, od się pelieyaatowi, a ten aatasacsył wości, a jednak żadnemu z naszych
wiedzić mogę w domu.
go sa policyę, gdsle sędzia Stewart polskich księży nie dane w dyeeozyi
Btnedykt Łapiński.
skazał go na aapłacenie 15 dolarów żadnego wyższego urzędu przy bis
W pijanym stanie będący, nieja kaiyikositi, a ponieważ koi o ki kupie. A potnebny by był jakiś
ki J. Hineman, zam. w Coraopolis, kitajec nie miał pieniędzy, więc sę polski ksiądz-urzędaik przy biskuniedaleko Pittsburga, zastrzelił we dzię zasądził gs na 30 dni do domu die, bo jożeli polscy oh tą się roz
wtorek żonę swą a potem postrzelił poprawy (Werk-heuso, dem nicpo mówić z biskupom w jakiej para
i siebie. Do takich zbrodni prowa niów). Gly chińseyk dowiedział fialnej sprawie, to musaą sobie brać
dzi pijaństwo!
się, te w domu poprawy agelą »u jakiegoś młodsika lub salonistę za
Metropolitan National Bank, jego długi warkoez, padł na kolana tlumsosa, a ei jednak nigdy nie
róg 43ej i Butler., posyła najtaniej i błagał sędaisgc, aby ge tam nie umieją dosyć dobrze po angielsku,
pieniądze do kraju.
posyłał, bo potem bez warkotanie by rseesy tak ważne wytłumaczyć
Przyjdźcie do mnie, gdy chce- dustinia się ds chińskiego nieba i prze Istairió należycie. Zupełnie
cie kupić pierścionki ślubne lub in (tam gdzie kurs nogą grzebie). Sę isaosej by się r raczy miały, gdyby
ne, złote, 10, 14 lub 18 karatowe w dzia ulitował się nad kitajcem i po przy biskupio znajdował się zawsze
najlepszym gatunku, gwarantowa słał go na 10 dai do powiatowego polaki poważny kapłan. Wtedy one. Reperacya zegarków nasza spe więzienia, gdzie warkoczów nie ob byłeby się bez lichych tłumaciy i
cjalność. “Zug”, zegarmistrz i ju cinają, i skąd chiń >zyk może wefru sprawy nasze religijne daleko lepiej
by ztały aniżeli obecnie.
biler. Carnegie, Pa.
sąó presto do swojego nieba.
P. V. Obiecunas, 1118 Canon
Polski Bank Ludowy. Sprzedaż
Zeszłego czwartku, o godzinie
ul., Ssuth Side, polzki Biak j kart okrętowych na najlepsze linie. 10 przed potulnieli, w podwórzu
sprzedaż kzrt okrętowych i wyżył- Wymiana i przesyłka pieniędzy do tutsjrz igo powiatopegj więzienia
kanieiiędzy. Swój do swego!
sawisaąt ni ssubienioy niejaki Jo
starego kraju. Swój do swego!
Darmo! darmo! darmo! Każdy,
Niejaka pani E. Keshia, sam. seph Cainoski, słowak, — zasądzo
kto u nas zakupi wiski za 75 centów p. n. 370 ladope lence st., stanęła ny n» śmierć za biulalne zamordo
lub za dolara, otrzyma darmo butel zbyt bkske płaeąotgo w komiskz wanie swej żony.
kę Old Port Wine, ładny prezent gaza, a od ognia rapaliły się na niej
Ceanoiki, będąc w etanie pija
gwiazdkowy. John O’Conner and suknia! W przestrachu uoiekła na nym, zamirdował swą żonę w miej
Son, 1814 Carson st., South Side, icsody, spadła z nich i połamała rę ecuwośii Minenv .lle, dnia 7 SłyszPittsburg, Pa.
ci. Tak w ęo nistylko, żt się bar n a, 1903 roku. FąniLa ta, jak i
W zeszłym tygodniu przybyli do dzo poparzyła, ale i ekaleciyła się wiele innych w tych stronash, uPittsburga główniejsi urzędnicy sta okropnie! Taras simą, gdy wszę trzymywała wielu stołowników,
lowego trustu Uńited States Steel dzie palą w kominkach, powinien csyii tak zwanych tutaj “bortni
Corporation i odbywali długie na każdy s ąwiaó przed kominkiem o- ków“. Couoskz zaczęła się z nimi
rady. Zamierzają oni podobno ob chrenne sasłony drut a le. Szczegół wdawać i rosp ła a ę bardco. Raz
ciąć płace robotników o 10 procent. n ej przestrzegać trzebi, aby dzieci w stanie pija tym (dnia 7 Stycznia,
Masz babo placek! Wszystko dro mHe ii i zbliiały się do kominków, 1903) przyznała się mętowi, że rozpustuje z bertiikami. Chin oski,
gie, płaca niewielka a jeszcze ją ob bo o nieszczęście n e trudno.
równ
otpijiny jak niostworsenie,
cinają! Podobno też i panom urzęd
Polski Bank Ludowy. Sprzedaż
w
szale
respaszy i wstjdu zabił
nikom obetną płacę.
kart okrętowych na najlepsze linie.
Polecamy R klakom Grocernię i Wymiana i przesyłka pieniędzy do niewierną. Schwytano go natychmisst i osadzono w więzieniu i
Skład Cygar eb. Józcfi Wiśniew starego kraju. Swój do swego!
Gazety angltlzkie piasą, że za- i biosie paniósł karę śmierci. Za
skiego, które niedawno kupił i pro
wadzi we własnym domu na rogu pevne wkrótce zostanie zniżoną bójstwo żony i haniebną śmierć
ulic Liberty i 28. Usługa tan grze- płaci we wszystkich lejarniach i Cuanoskisg’) sprowadzone zostały
osę a i rzetelna, towar pierwszorzęd stalowniach.naletąiych do wielkie na tych niessoi^śllwyoh przez nieny, najlepssej dobroci a ceny nis go trostu ,,Uzited StatesStetlCtm- szosęiae pijaństwo i rozpustę. Oby
kie, więc też Skład ten su siennie pany“. — W zeszłym tygodniu straszny tsn przykład odstraszył
polecić można. Popierajmy swo odbyło się w mazana mieści* zgro ianyoh od pij&ństwa i rozpu
madzanie i narady naj oytasych sty!. ...
ich!
Chmaski szedł na szubienicę
Pennsylvania Savings Bank, urzędników Robotniczego Stowa
■pokojnie
i zrezygtacyą, pizsko
rzyszenia
,,
Amalgamated**.
Po
aie
róg 34i Butler ul. przyjmuje pie
nany,
że
słusznie
ponosi karę za
dzieli
znowu
prozydet
Stowarzysze

niądze na depozyta i płaci 4 proc.
zbrodnię
żenobójstwa,
spowodowa
nia
„Amalgamat
ed
‘
‘
,
pan
Shaffer,
Policy! i służbie kolejowej w
ną
pijaństwem.
Na
śmierć
prsygospetka
eię
z
prezydentem
trustu
Mc Kees Rocks przywidziało się ze
towywał
go
od
paru
tygodni
ałcstalowego,
panem
W.
E
Cerey,
i
szłej soboty, że w jednym pustym
wacki
kapłan
miejscowy,
Wnyka.
oba
mają
rade
id
nad
tą
sniżkąpłaoy.
wagonie siedzi przeszło 20 złodziei
Bank „First National Bank ef Gasparik, który teł i w ostatni*]
i łazęgów. Prędko wtedy zamknęli
Allegheny,
który kilka tygodni godzinie od/rewadfił go aż do stswagon na klucz, zaprzęgli do niego
temu
zamknięte
tymczasem dla pni szubienicy, udzielając mu oextra lokomotywę i przyjechali ze
uregulowania
rachunków,
— został statn'ch peciooh religijnych.
zdobyczą do stacyi policyjnej przy
Więzienie stoi w śiólmieśoiu,
na
nowo
otwarty
w
zeizły
ponie
West Carson st. Na tendrze lokomo
gdzie
raoh handlowy wielki. Więc
działek.
Żaden
z
akeyonaryuszy
ani
tywy i da dachu wagonu pełno było
podezas
gdy o godzinie 10aj naj
służby kolejowej uzbrojonej w drą a depozytorów nie stracił ani oonta.
większy
ru ih wraał, p >dczas gdy
Na ulicy Fifth Avenus, w.aamem
gi, pałki i rewolwery. Zaalarmowa
dsisiiątki
tysięcy ludzi szło ulica
no policyę i otoczono niebezpieczny śródmieśoi, gdaie ulica ta między
mi
tuż
przy
murze więziennym,
wagon. Gdy wagon otworzono, zna Grant i Smithfield jest bardzc
uganiając
się
sa
zarobkiem i dollaleziono w nim jednego jedynego apadista, — uoiekł w pcaiedaialek
rem,
gdy
jeden
tramwaj pędził za
człowieka, śpiącego twardo snem wcźiicy koń wraz z wozem. —
drogim
z
jednej
strony mura więsprawiedliwego. Zaprowadzony w Przy rogu Smithfield ulicy koń a
sieanego,
—
z
drugiej
atrjny tegoż
tryumfie na policyę, wykazał świa. wozem wbiegł na ch dnik i wpadł
muru,
na
podwórzu
więciennym,
dectwa rzemieślnicze i inne dowody do bogatego s zładu obawia, wywaodbywał aię atraszliwy dramat
i zeznał, że nie mając pieniędzy je lająodrogie ekno wystawowe,
Z tutejszego krymiaałuWestern wieszania!.... Z jednej strony te
chał kryjomo frachtowcem za robo
tą do Clevelandu. Puszczono go Penitentiary wypuszczony został go cienkiego muru na mieśoie —
po odsiedzeniu kary niejaki Charles wrzało życie w całej pełni, — aa
wolno.
P. V. Obiecuuas, 1118 Canon Owens z Emsworth. Jest on zupeł drugiej strony szedł na śmierć
zupełnie zdrowy....
st., South Side, polski Bank i nie niewidomy, gdyż oezy mu wy csłowiek
sprsedaż kart okręto vyoh i wysył strzelono dwa lata temu, gdy wła Straszne są skutki pijaństwa i
mywał się do składu kupieckiego w zbrodni!.... Stryczek na szyję za
ka pieniędy. S vój do swego!
Podatki miejskie zostały znowu Ban Avon.
łożył Chanoskiomu pomocnik sze
snaosnie zwiększone Niby-te obni Gdy zima prayszła czas Balów, ryfa nazw. German i zaraz też za
żono skalę pedatku a 15 nsl2 mills, Przedstawień, Teatrów itd. znowu łożył mu na głowę caarny kaptur,
ale sata aiessorowie podwyższyli nadszedł.
poozem na anak eteryfa Williama
wartość lotów i domów o wiele wy Chcąc ubawić cię na Balu lub O. McKinley porussył sprężynę
żej nad zeszłoroczny asasiment. W przedstawieniu trzeba być pięknie Skubieaiey....
Klapa, na której
zeszłym roku wartość realności w i czysto ubranym. Niewiasty mu stał Chanoski, ususęła mu zię na
nasiem mieście oszacowano na 320 szą mieć czyste i pięknie wypraco gle z pod nóg, skazany spadł gwał
millionów dollarów, co ps 15 mills wane suknie, spódnice i staniki. townie cztery stopy w dół a szar
uczyniło 34,800,000 dollarów do- Mężczyźni gdy mają pięknie wypra pnięcie powroza złamało mu kark i
ohodu na opędsenia kosztów utrzy sowaną koszulę, mankiety i kołnie zadusiło go ostatecznie. •.. Tym
mania miasta, a gdy obecnie aseaso- rzyki wstydzić cię nie potrzebują. czasem naokoło za murami więzie
rowie os sanowali realności ua sam- Pralnia Mohn’s Bros. Electric nia tysiąca ludzi krzątało się, jak
mę 400 millionów dollaró w a skalę Laundry pod numerem 2633 — 35 gdyby nigdy nic, w pogoni za dolpodatku zniżą na 12 mills, — uczy Penn avs., Pittsburgh, Pa., gdzie larem, a w pobliskich całunach
ni to tak samo 4,800,000 dollarów. pracuje panna Wład. Płceka najle wielu piło wódkę, taką samą wód
Niby to więc zniżono skalę podat piej prace takie wykonuje w je kę, jaka na Chin oskiego ściągnęła
kowała mimo ta bądsie się płaaić dnym dniu. Przynieście bieliznę śmierć haniebną!....
podatek taki sam, jak w aessłym rano a odebrać ją możecie oayato
— Inne zbrodnie i wyroki. —
roku a nawet i więkssy.
wypraną ku wieoaorowi. Naaz sy Chanoski nie miał pieniędzy na
□ Polski Bank Ludowy. Sprzedaż stem, podług którego prowadzimy dalszą obronę, ani przyjaciół lub
kart okrętowych na najlepsze linie. naszą pralnię jest doskonały, ani krewnyob, którzyby się za nim uWymiana i przesyłka pieniędzy do kawałek bielizny zginąć nie może. pominali i proces odwłćoiyli, więc
starego kraju. Swój do swego!
Panna Właiyaława Płooka, któ sprawa została skońjzona. Inaczej
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Tylko parę dni jeszcze!
Do oszczędzenią. pieniędzy!
Modne Gwiazdkowe Ubrania
Modne gwiazdkowe Paietoty.
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y3 Mniej!
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Mniej!

Oto aktualno wartość.
Prztd Gwiazdką możecie u ms wybrać so
bie Ubranie lub Palto za j mniej ceny, aniżeli w innych składach w mieście.

gJ

Parę ofert oszczędnościowych.

Nasz zapas Tailor Mi de over. I
coats regularna cena $16.00,
zniżona o £ $10.66
]
Nasz zapas eleganckich czar
nych Ubrań, regularna cena
$13.00, zniżona o i, $8.66
Nasz specyalny Paletotów, ■
regularna cena $10.00, zniżona
°' .................................... $6 66
Nasz zapas Ubrań po $7.50, S
cena zniżona o ............. $5.00
Wielki zapas Obuwia na Gwiazdkę przewyższa
wszystkie inne w dobroci i niskości cen
Sławne Bostonians i Just Wright trzewiki po
33.50 i 34 00 pójdą po zniżonej o Ą cenie.
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GLUKOFF <rco:~!
F»EININ

ma się rzecz z dwoma innymi zbro
dniarzami: Skazany na szubienicę
niejaki Gsorge Maier ze South
S.de, który jakoś rok temu zastrze
lił niewidomego swego szwagra,
— ten nienieo zdaje się nie pój Izie
za t» ns st rjcz ik, bo kupa ztajom/oh ujmuje się ciągle za niw,
więc rriąd wyznaczył komisyę osobtą do zbadania jigo zdrowi*, i
komicy* ti uznał* żjMńer nie po
winien być powieizony, bo jest
waryateml—A może też i Chanoski
był wsryatem?....
— Tak samo niejaki Charles
Cawley, który przed rok em zamor
dował w Homestead siekierą swą
matkę i czworo ^rcdieńitwa, ten
sam Czwley zapzwae uniknie szu
bienicy, bo zanimj nawet sprawę
jego w sądzie rozpocięta, — już
przed tem dnia 28 Listopada kornicya lekarska orzekła, żi Cawley ma
pomigszanie zmysłów, więc karać
go ś aiercią nie możaa sa te pięć
mo darstw! Zamiast na siubienicę,
pójdzie pewno Cawley do domu
waryatów.—A może toż i Chanoski
był ua’yatem?....
— W sobotę dnia 5go Grudnia,
sędziowie: J. D. Schafar i Elliott
Rodgars ogłosili trzy wyroki śmier
ci w titajszym sądzie na trzech
zabójców: na W. L. Hartley‘a,
Jamesa E i wards‘a i N. Glazner'a.
Hartley zaatrzelił w Ma’■on na
South Sdł niejakiego Johmtcna,
gdy tenże siedział w balyieaszim
krześle; James El wards zaitzzelił
Clintona Binks'a za miastem, w
Upoez St. Claire Township,—a
Shafsr zastrzelił był s «ą kochankę
n Pi tabnrgu. Ci mają być powiesz*iii w dniu, jski naznaczy guber
nator. Jeżeli jednak ich adwokaci
dowiodą, ż* to są waryaci, wtedy
zamiast zginąć na szubienicy, pój
dą do domu waryatów. a gdy “wy
zdrowieją**, to i na wolność się
dostaną jeiscse.
W zeszły poniedziałek ukończo
no budowę nowego, wielkiego tea
tru Nixan przy Sixth Avenus w
nazuem mielcie.
Charles Meyers z Braddock,
wsiadł na elektryczny tramwaj na
Craig itreet, ale go zatrzymił zaraz
na platformie lekarz jadąoy tym
samym tramwajem, a to dla tego,
iż zauważył, ża człowiek ów chory
jest na ośpicel Wszyscy pasiżerowie pcusiekali s tramwają jak opa
rzeni, a sam tramwaj poddano ści
słej dyzynfekcyi.

WIELKIE ZIMOWE
OTWARCIE!
Jedynego czysto polskiego Składu
Ubrań i Paltotów dla mężczyzn,
chłopców i dzieci.
Także znakomity i kompletny
wybór Bielizny, Koszul, Kapeluszy
Galanteryi.
Zapraszamy wszystkich rodaków
nas odwiedzić i przekonać się, źe
jako Polacy jesteśmy godni popar.
cia ze strony braci naszych.

ZJAWINSKII SYN
1305 Caraoa Str. South Side.

AVE.

TOWNY I DETALICZNY!
Przedmiotów religijnych: Książek do nabożeństwa, powieścio
wych, śpiewników i 12 gatunków kalendarzy sprowadzonych^
Europy na rok 1904. Wielki wybór sprzętów kuchennych, sto
łowej poreelany, szkła na figury i do okien, tapetów, rolosów?
farb, koszyków i t. d. Wielki wybór dziecinnych zabawek, lśT
lek, albumów grających, harmonii, zegarków, powinszowań na
Nowy Roki imieniny i wiele innych artykułów stosownych na
prezenta gwiazdkowe. Reparuję zegarki i gustownie oprawiam
obrazy. U mnie są na składzie słynne polskie lekarstwa: “Żmijecznik” i “Gorzkie Wino Trinera.”
Z każdem 10-centowem zakupnem daję 10-cenŁowa markę.
Popierajcie swoich!
^Popierajcie swoich!

Leon M. Wie chocki,
---------GŁÓWNY

2641 Penn Ave.,

SKŁAD--------

Pittsburg, Pa

Kupujcie gwiazdkowe

|

Trzewiki!

§

W Modnym
składzie

u •
orowarskicgo*

_ _ Oszczędzimy Wam przy zakupuie 50 centów na dollarze
i damy wam najlepszy towar za najmniejszą oenę. Mamy
wielki zapas Obuwia Damskiego, Męzkiego i dla Dzieci.

&

^7

Darmo, darmo, darmo,

g

Dajemy przy każdem zakupnie piękny obraz w złoconych
ramach. Nie zapemnijcie adresu:

(R
m3

MODNY SKŁAD

a

S

2627 Penn Ave
Pittsburg, Pa.

Mrs. J. J. freiind,
1701 Carson Str.
5. 5. Pittsburg, Pa.
Skład otwarty co wieczór aż do
Gwiazdki.
Jesteśmy gotowi 1 czekamy na wns.
Zakupna nąsze w tym roku na ten sezon poczyni
liśmy bardzo starannie, więc jesteśmy w stanie dostar.
czyć Wam najwyborniejsze towary, tak co do wartoś
ci jak i co do niskości cen. Ceny nasze są niższe niż
gdzieindziej.

Bielizna stołowa, Chusteczki,
Parasole, Rękawiczki i inne po
dobne pożyteczne przedmioty,
stosowne na podarunki gwiazd*
kowe.
Dajemy zmienne znaczki (Trading Stamps) zielone,
czerwone i modre. Pytajcie o nie.

