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"Dobra gazeta dla dobrych ludzi." 
AMERYKA broni prawdziwych zasad religji 

fhriętej katolickiej, ule ostro i stanowczo wystę
puje przeciw tym, co reiigję uważają za "handel" 
r w imię religji lud prosty oezukują. Dobrych 

•isięży zawsze bronimy, ale sprawiedliwość nie 
„'ozvvala nam pochwalać złych. AMERYKA sądzi 
wszystkie klasy wedłuę jednej sprawiedliwości 
:nie uznaje "odmiennej sprawieliwoaci" dla bo
gaczy). Uczciwie postępuj* i nikogo się nie boi, 
Jert największym postrachem na złych ludzi. Ma-
•i się o oświatę ludu. Ma największy wpływ na 
ud roboczy, bo uczciwie 50 broni. Podaje więcej 

wiadomości, niż inne gazety nme^'kau-ko-poiskie 
"Drukuje najlepsze utwory literackie, przeważnie 
nygir.alne. Zamieszcza uajlepsze sprawozdania: 

ruchu robotniczego, polityki, ekonoaiji, prawo
dawstwa, z życia Polaków na obczyźnie i w kra-
;u; wiadomości r. Ameryki, z Polski, z całego 
•wiata, etc. erc. 
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OD WYDAWCY. 

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

NOTATKI I KOMENTARZE. 

Haiideł ua giełdzie w New Yor
ku znacznie się wzmógł w bieżącym 
tygodniu. 

Kościół katolicki Św. Jana w Mon
roe, Mich., opalił się we środę, fezko-
dy $50,000 

Robotnicy ua kolei Southern Pa
cific zastraj kowali i nie chcą puszczać 
pociągów w kurs pomiędzy San An
tonio i Londerson, Tex. 

W pobliżu Carne Furoace, nie
daleko Pittsburgu, Pa., we wtorek 
spadło 8 wagonów z wysokiego mo
stu. Dwóch brakemanów zabitych. 

Robert Schilling z Milwaukee 
prorokuję, że partya ludowa odnie
sie zwycięstwo w kilku stanach pod
czas przyszłych wyborów. Dałby 
to Bóg! 

W Eluiwood, przedmieściu Cin
cinnati, O., zderzyły się pociągi na 
kolei C. H. & D. Kilka wagonów 
potłuczonych, ale pasażerowie cu
dem uszli cało. 

Za skandaliczne zachowywanie się 
podczas obrad w legislaturze stanu 
New York, w mieście w Albany, 3 
senatorów zostało wykluczonych od 
obrad na 2 dni. 

W senacie Stanów Zjednoczonych 
oddano 5 głosów przeciwko 3, aby 
przedstawić pod ogólne obrady do
datek do koustytuoyi, żeby kobie
tom było wolno głosować. 

John D. Rockefeller obiecał dać 
$15,000 na instytut naukowy w Ka
lamazoo, jeżeli składki innych będą 
razem dochodzić do $85,000; tak 
ażeby na instytut było $100,000. 

Z powodu pożaru w kopalniach 
Burnside, blisko Shamokin, Pa., na
leżących do "Reading Coal & Iron 
Co.", 600 górników utraciło pracę. 
Pożar wyrządił szkody na $100,000. 

W Waszyngtonie robią się wiel
kie przygotowania na wojnę z Chilią, 
na wypadek gdyby nie chciała za
dośćuczynić za zabicie kilku mary
narzy przez tłum ludu w Valpara
iso. 

Na kolei New York Central and 
Hudson River w pobliżu stacyi 
Glenwood we środę zderzył się oso
bowy pociąg z frachtowym. Pasa
żerowie poranieni, ale nikt nie za
bity. 

"W Clinton Junction, Wis., zde
rzył się osobowy pociąg kolei North
western z frachtowym, we wtorek. 
Dużo osób pokaleczonych, kilku za
bitych. Ośntnaście wagonów się 
spaliło. 

Okręt "John Elder," należący do 
•'Pacific Steam Navigation Co." roz
bił się na morzu - w pobliżu Magel
lan. Wszyscy pasażerowie i załoga 
wyratowani zostali przez chilijski 
okręt i są w drodze do Conception. 
Podobno pomiędzy pasażerami jest 
dużo zbiegów politycznych, z ostat 
niej wojny w Chilii. Rząd chilijski 
będzie wszystkich ściśle rewidował. 
Jeżeli dezerterzy jacy się znajdą, to 
rząd Stanów Zjednoczonych musi 
się nie mało zawstydzić przed Chi
lią. ^łoże Chilia i ma raeyę niecier-
pieć amerykanów w swych portach? 

LISTY Z NEW Y0KKU. 

ODPOWIEDŹ "KURIEROWI >-VY 

Ci sami panowie, co głosili, że kościół 
polieya zamknęła, teraz nazy-

wąją to kłamstwem. 

NEW YORK, 18 Stycznia, 1892. 
W "Kuryerze Nowo-Yorskim" 

z dnia 16 Stycznia b. r. jest umie
szczona odpowiedź na list "Woja
ka", umieszczony w "Ameryce", za
rzucając mu kłam i fałsz. 

Słusznie te dwa zarzuty należa
łyby się "Kuryerowi", niechaj pu
bliczność Nowo-Yorska czyta z uwa
gą replikę "Wojaka" na zarzuty 
"Kuryera" i osądzi sama. 

Najprzód "Kuryer" mówi, iż 
wszystkich fałszów prostować nie 
warto, notujemy tylko jedno kłam
stwo, jakoby kościół się walił i był 
zamkniętym przez policyą, a zara
zem też redaktór "Kuryera" dziwi 
się lekkomyślności Red. "Ameryki". 
Należy redaktorowi widzieć się 
z Szanownym ks. Fremlem i zapy
tać go, czy nie chodził po domach 
polskich, żądając założenia organi-
zac-yi, dla zbudowania nowego, lub 
wyreperowania choćby starego ko
ścioła, mówiąc, iż polieya zagroziła 
mu zamknięciem. Na żądanie ks. 
Fremla, a zapewnie i innych obywa
teli, dr. Zołnowski w tych dniach 
został obrany "trusteesem", a niena-
leży wątpić, iż wybór ten przyczyni 
się do bezwarunkowego wybudowa
nia kościoła, gdyż dr. Żołnowski 
jest powszechnie szanowanym, tak 
przez magnateryę, jako i uboższą 
klasę, której zawsze dąży z pomocą. 
Jeżeli kościół polski nowy stanie w 
Nowym Yorku, to tylko wdzięcz
ność nałożyć się będzie naszemu Sz. 
i godnemu ks. Fremel, proboszczowi 
tutejszej polskiej paraiii. 

Słysząc o zagrożeniu zamknięciem 
naszego kościoła, podążyłem spraw
dzić jak się rzeczywiście rzecz ma. 
Na ulicy przed kościołem zastałem 
jakiegoś Polonusa, który badawczo 
przyglądał się budynkowi, zapyta
łem czemu by się tak przyglądał? — 
"A coż to, poneozek nie widzą," od
rzekł, "że Domek nas Boży już się 
zaczyna walić, i polieya bodaj go 
już zamknęła? A niewidzicie to 
paneczku (pokazując ręką tu i ow
dzie) jak to już glina się wali, a na 
około potrzaskany? Oj, oj, aż serce 
boli (westchnął poczciwiec), a nas 
tu tylu, że moglibyśmy ładny, nowy 
postawić, lecz nikt do nas nie za 
puka, a chyba byś nie był polak i 
katolik, żebyś na Dom i chwałę Bo 
żą niedał. Księżoska momy godne
go i ten by wsicko uczynił, aleć bo
daj te pany co to tam pieniędzy na
robiły, są książoskowi na przeszko
dzie, bo się boją coś dać, a pojdają 
też, że te ordery, co to im śty Ojciec 
przysłoł, tam wej z Rzymu, to im 
się nie opłacają, bo trza ponej 
co rok od nich Papieżowi płacić, bo 
jak to se przypunnnasz poneczek, że 
jakiś tum wielki polski manygnat, 
co to wej gdzieś ma duży ofis, wy
budował kościół za order od Papie
ża, ale psia wiara, za swoje pienią
dze miał jakieś tam mortgetsze i lu
dziska mówią, że kościół jego, aż 
mu wypłacą".... 

Kościół wprawdzie nie zamknię
ty, chociaż powinien być zamknię
tym: z niojej strony łatwowierność, 
a z policyjnej niedbalstwo. 

"Kuryer" po przeczytaniu kore-
spondencyi "Wojaka" uwinął się, 
i z pomocą Szan. ks. Fremela utwo-
żył na prędce komitet i ułożył pro
gram na obchód 22go, aby mógł ja
kiś zarzut mieć. — Ze się biją, kłu-
cą, oszukują i zbrodnie popełniają, 
to na to dowodów nie potrzeba, bo 
tam gdzie jest 20 tysięcy ludności, 
muszą i tacy się znaleźć. — Poli
tycznych towarzystw, jeszcze raz 
powiadam, nie ma; a jeżeli są, to 
proszę nas zawiadomić, gdzie i jakie? 
Że magnaterya się odsunęła, a czy 
nie? a nawet zakazała tym, co dla 
nich pracują lub przez nich protego
wani, nie łączyć się i do żadnych to
warzystw należeć, z utratą posady 
i wszelkich łask. Ci panowie na 
żadne cele patryotvezne, ani tu ani 
w Starym Kraju, nie dają. Z po
wstania r. 1863 jest tylko paru, ale 
jest wielu takich, którzy dla oso
bistych interesów-podszy wają się za 
powstańców z roku 1863, choć nigdy 
żadnego udziału niemieli. Kraj 
oraz interesa kraju dla nich są obce 
i zbyteczne. Niech "Kuryer" bę
dzie pewnym, że "Wojak" nie pośle 
do żadnej gazety nic, co by było 
fałszem. 

"Wojak" sam ubolewa nad "Ku
ryera", krytycznem i ciężkietn po
łożeniem finansowem, ale znając sto

sunki tutejsze od 15 lat zapewnić 
go śmiem, że tylko idąc ręka w rękę 
z naszym robotnikiem i tegoż inte
resu pilnować, a porzucić swoją 
manję,star&niasię pomocy od magna-
toryi, — stanie wiele wyżej i zada* 

.lniai walniająco, czego mu zvexy z serca 
Wojak. 

.zjr^, 

PODRÓŻE NAUKOWE PANA BULWY. 

Psyjechołem ci jo 
Do tniosta Manistyjo, 
l zoboczyłem Kozła, 
Co dze z barana i osła. .. 

Ej, pieniążki, pieniążki! 
Słuchaj ta ludy i narody 
cy wilizowane! 

1 \ IM t>'ch' co n'e SUUI cy
wilizowani, jo nie go
ił um! 

Tak sie zec miała. 
Kilka lat temu obywotel 

pobożny, łagodny jak jo-
gnie, godność jego Mie
rzwa, założył sobie bucier 
nią w mieście Manistyjo, 
co to lezy nad lejkiem 
gdzie podobno Miszą-Cy-
ganów, bo tok sie ty u 

lejk nazywo. 
_ Był to ci dobry cłowiecyna tyn 
Mierzwa. Dobze mu na byznezie 
sło, tać ci księzoskowi nasemu dawoł 
co mógł. Na każde imieniny, na 
urodzyny, na ulacystości, to kładł 
tolarki jegomości; po pinć, 10 i 25 
talary dawoł na ofiary. 

Żywił un nietylko samegu Kozła, 
ale i niedźwiedzia, — o jes, bo sum 
tu i niedźwiedzie! 

W taki sposób Miezwa dorobił sie 
majątku na 10,000 talarów, bo pra-
cowoł ciężko razem z zuną i słusnie 
mu sie to należy. 

Jak ci z bucierni mu dobze sło, to 
dokupił se lot i wybudowoł jesce 
groseryją. Ale na tym zbankruto-
woł, bo było zaduzo proc,, a mało 
zysku. Boc to mówium, ze dwa 
byznesy trajbować, to takuśko jak
by dwie sroki za ogun ciongnuć. 

Tyn Miez.ea to cłowiek dobra du-
sa, bo choć sum nie golanto cyto, 
toć doł na biblium i tykę jas 25 bi
tych. A ci ta tyka to buła załozuna 
na to, by ludzie nie tsymoli zodnych 
pismów, jeno do jegomości po tyki 
chodzili. Jo to ci nie wim, co to ta 
biblia i tyka ma za znocenie, aleć 
tu ludzie muwią, ze tam na plebanii 
jest troche ksiunzek • wielka tyka 
na tych, coby je chcieli brać. Jo 
sie tam na takich zecach nie znum, 
to na to musiołby być wydeligowany 
sum pun Małłek z Chicago. 

Jak te biblijum i tykę zakładali, 
to mysloł jo se, ze to byndzie na 
ijzbiet nasego koci anego redaktora, 
za to, ze un tak prowde każdemu 
poli.... A teraz cas wsyćkini ocy 
otwiera, ze Jameryka bruni ludu 
robocego, a zeby go dzielnie i nale
życie obrunić, to musi sie uzierać 
nioroz z rozmaitymi zwiezyntami, 
jak napzykład z Kozłami. 

Jo boć sie juz downo psekonołem 
ze Jameryka to prawdę mówi każde
mu, cy to królowi, cy robotnikowi, 
cy samemu plebanowi. 

Oj, oj, o tym obywatelu Miezwie, 
pseciek jo miołem opowiedzieć. Za
łożył ci tyn Miezwa salun, w miejsce 
grosernii, aleć mu tez nie zenodto 
dobze sło. A jok roz pzysed do 
niego ksiunzosek po kolekcie, tać 
mu zek, iż niemo pinindzy. 

A to sie ksiunzosek wielce roz 
gniewali i kzyknyli wobec: Tać ty 
Miezwa nie iniołbyś tego majuntku, 
zeby jo cie nie popieroł, a to ty te-
roz chcesz wsistko sobie zatzymać, 
a mnie nic! Cekej! jeżeli ty sie nie 
pomiarkujes! Mas ty salun blisko 
kościoła, to powinineś ze mnum do 
spółki byznes robić. 

Ale Miezwa sie nie pomiarkowoł 
i te sie tu dziejum wielkie bahan-
dryje. 

Ksiunzosek wystąpili fajnie prze
ciwko Miezwie, aby jegu byznes 
zniseyć, bo sami pewnie by ud u m 
prowadzić "piwiarnie," zamiost 
„winnicy pańskiej. 

W dziń 31 grudnia łańskiego ro 
ku ksiunzulko pzyśli do salunu 
Miezwy i zaczyli mu grozić, że laj-
snes odbiorum. A jo tymu obecny, 
chciołem ich pogodzić, i zawołołem 
o tryt dla ksiunzoska, ale nie chcioł 
ci on piwa. Zasporowołeni winc 
pinć centów na Wiarę i Ojcyzne, bo 
tej gazvcie nalezum sie wsistkie 
cynta, których cłowiek nie może 
pzepić. 

W sum Nowy Rok to ci ksiun
zulko wleźli na jambune i tak po
wiedzieli, ze sum chozy, a potytn 
wymyślali na Miezwe i zakuńczyli: 
"gdym te ze siebie wyzucił, ucułym 
sie o wiele, zdrowsy!" Widzita lu
dzie, nie dziwta sie jak ksiunzulko 
na kogu wymyślajum z jambuny, 
bo to icli medysyna na wymiuty, to 
jesce lepij działa jak pibułki Dra 
Pierce'a. 

Albo tyz to niecni ludziska! Nie-
chcą probosculkowi dawać talarów 
i on az choruje ze zmortwienia. Ze-
bym jo to był proboscem, to bym 
złapoł ową tykę i zymby powibijoł 
tym, co sumskumpi. A tak! 

Pan Bulwa, 
ajent podrózujuncy Jameryki. 

Do kochany Frani. 
na ulic,, i'. 

Jak po abrychtyrowaniu 
Na misto puścili mie, 
Po raz pirszy na ulicy 
Ja przy studni zwiedzał cie; 

1 od toji jednej chwili 
Ze aż ja si dziwi sam 
Ciongle gdzie si no ruszy, 
Tuju studniu w głowie man;. 

Jak ta woda szo w ni płyui, 
A nikt nie wi jak i indzie fil i • ** 
ink ]a w moim szczyrym sercu 
Wirno Franiu kocham cie. 

Ty najdroższe nie kochanie 
Ja nie mogę bez cie żyć, 
Przyjdź w niedzieli "pod Gołąbki" 
Prosi cię twój wiernyj 

Fryc. 

Sprawiedliwa kara. 
Donosiliśmy w swoim czasie o niec

nej zbrodni, dokonanej przez kilku 
młodych łotrów w Buffolo, N. Y., na 
osobie przybyłej świeżo z kraju Zofii 
Samojednej. Nieznała ona miasta i 
języka angielskiego, została zapro
wadzoną na ustronie i uległa hanie
bnemu gwałtowi. Przestępcy byli 
synami zamożnych rodziców, nie 
uchroniło ich to wszakże od procesu 
i sądu. Sprawa toczyła się przez kilka 
tygodni, ostatecznie w zeszły Czwar
tek zapadł wyrok sędziego, skazu
jący czterech zbrodniarzy, każdego 
na 20 lat więzienia. Nazwiska skaza
nych są: Thomas O' Brien, Frederick 
Bush, Thomas Quinn i Stephen 
CrOtty. Wyrok ten wywołał między 
Polonią buffaloską wielkie zadowo
lenie. 

Lekomyślne zabijanie robotników. 
Cm«'.vi;o, 22 Stycz.— Bogaci fa

brykanci: Springer, E. B. Gallup, 
W. H. Carthright, Martin Lynch i 
Chris Corder—-zostali aresztowani na 
żądanie koronera, jako odpowiedzial
ni za eksplozyę, która wybuchła kil
ka dni temu i zabiła kilku robotni
ków. Sędzia Anthony zażądał od 
pierwszego $20,000 kaucyi, od dru
giego $10,000,a od innych po $5,01)0. 
Wszyscy oni wiedzieli o grożącem 
niebezpieczeństwie, a nie chcieli mu 
zapobiedz; robotników wpędzili do 
warsztatów, choć wiedzieli, że tam 
ich spotka śmierć. 

Napaść. 
GRAND RAPIUS, Mu II ., 22 Stycz. 

Kiedy wczoraj wieczorem panna Pe
lagia Korzeniowska, 17-letnia, po
wracała ze swą młodszą siostrą z mi a 
stn, na pryncypalnej ulicy napadł ją 
pięknie ubrany mężczyzna i wciąg
nął w aleją. Zatkał jej usta chu
steczką i prawie podarł na niej ubra
nie. Na przeraźliwy krzyk młodej 
dziewczynki, przybiegła pomoc w 
czas, aby Pelagię uratować; ale na
pastnik zdołał uciec. Polieya go 
poszukuje. 

W szczęściu nie strzegli się przed nie
szczęściem. 

ST. LOUIS, MO . ,  20  Stycz.—Dwu
dziestu dwóch członków "Towarzy
skiego Klubu Zabaw" wybrało się 
na przejażdżkę saniami. Gdy powra
cali do miasta w wesołym stanie, 
przy ulicy Sarah podjechali pod po
śpieszny pociąg kolei Wabash. Oś
miu zostało na miejscu zabitych, a 4 
jest niebezpieczuie poranionych. 
Dwóch z rannych spewnością umrze. 

Nie skaczcie na sanie. 
SA«;I  NA w, MICH.,  20 Stycznia. — 

W czoraj wieczorem na ulic\ Szóstej 
przejechany był saniami i zabity na 
miejscu 7-letni syn W. C. Mikoła
jewskiego. 

Tryumfował przedwcześnie. 
Dyrektor banku niemieckiego 

Winkelmann, zabrawszy znaczne ka
pitały w banku, drapnął z niemi 
w świat daleki i nie ostał się aż w 
Argentynii, w Ameryce Południo
wej. Czując się tam bezpiecznym, 
pisał rozmaite listy pełne szyderstw 
do wielu osób i do sędziów, którzy 
spowodowali listy gończe. Tym
czasem polieya porozumiała się 
z tamtejszymi władzami i tym spo
sobem udało się owego złodzieja po 
chwycić. Przywieziono go przez 
Berlin do Lipska tak złamanego tym 
dla niego okropnym ciosem, że po-
licyanci prawie nieść go musieli do 
więzienia. 

Z ('A LEGO ŚWIATA. 

UXIZ6I DO ROBOTNIKÓW. 

Rząd angielski przybiera postać una< 
boftaisia" wobec robotuików. 

Ciekawe wiadomości. 

Ubezpieczenie robotników. 
Odczyt o ubezpieczeniu robotni

ków na wypadek starości, którzy 
przed kilku dniami wygłosił znany 
ekonomista i soeyolog Karol Booth, 
autor głośnej pracy "Life and Labor 
in London",wy wołał wielkie zaiutere 
sowanie w angielskiej opinii publicz
nej. Booth stwierdził pomiędzy 
innemi,iż 40 procent robotników an
gielskich, doszedłszy do 65-go roku 
życia, staje się ciężarem dobroczyn
ności publicznej. Nie ulega wąt
pliwości, że ubezpieczenie robotni
ków w najbliższej przyszłości będzie 
stanowiło ważny punkt w programie 
reform społecznych, projektowanych 
przez oba stronnictwa augielskie. 
Booth proponuje, aby wszystkim 
Anglikom bez wyjątku, którzy skoń
czyli 65-ty rok życia, udzielano 
wsparcie w wysokości 5 szellingów 
tygodniowo. O projekcie tym mó
wi ministeryalna "St. James Gazet
te", wyrażająca tutaj Opinię większo
ści stronnictwa zachowawczego, co 
następuje: "Nie odrzucilibyśmy 
bezwzględnie projektu narodowej 
emerytury dla tego tylko, że projekt 
ten stanowi największy eksperyment 
w socyalizmie państwowym, jaki 
kiedykolwiek przedsięwzięto w An
glii, nie wyłączając prawa wycho
wania elementarnego i opieki nad 
ubogimi. Żądamy jednak, aby po 
przednio rozważano należycie wszel
kie po temu warunki. Do takiej 
pracy nie wystarczają siły osoby 
prywatnej. Należy w tein celu usta
nowić osobną komisyę, podobną do 
komisyi obradującej obecnie w spra
wie prawodawstwa robotniczego. 
Również należy zbadać gruntownie 
próby, dokonywane obecnie przez 
inne narody na polu ubezpieczenia 
państwowego. Zadanie to jest nad
zwyczaj trudne, a wszystko będzie 
zależało oczywiście od należytego 
rozwiązania tego zadania." W zasa
dzie więc i stronnictwo zachowa
wcze, które dotychczas było prze
ciwne wszelkim tego rodzaju refor 
mom społecznym, zgadza się ua 
emeryturę państwową robotników, 
prawdopodobnie obawiając, się, aby 
stronnictwo liberalne, żeglując w 
nadchodzących wyborach pod sztan
darem reform społecznych, nie od
niosło zwycięstwa. 

Oryginalny bankrut. 
Pewien kupiec petersburski pro

wadził około 25-u lat handel uczci
wie, płacąc zawsze najściślej swo
ich wierzycieli, a przeto uchodził za 
rzadki przykład sumienności. Na
raz zaprasza na herbatę swoich wie
rzycieli, którzy już w drodze domy
ślając się bankructwa, gotują się do 
ustępstw. Kupiec odezwał się do 
przybyłych: "Moi przyjaciele, sta
ry już jestem i bezsilny, trudno mi 
handlować, mam też zamiar zlikwi
dować interes, i zapytuję, czy zro
bicie mi jakie ustępstwa?" "Naj
chętniej!" odpowiedziano chórem.— 
"A więc stawię się jutro z dokumen
tami." Zebrali się tedy kredytoro-
wie i ustępowali po 25, 30 i 40 pro
cent. Kupiec rozpłacił się zaraz ze 
wszystkimi, a ustąpione procenta 
kładł do osobnej puszki. "Dzięki 
wam, przyjaciele, — powiedział, po
trząsając puszką, — skończyliśmy 
interes, z którego i dla dotkniętych 
głodem coś się z waszej łaski okro
iło, nie zatrzymam bowiem ustąpio
nych przez was pieniądze dla siebie, 
gdyż mam starość zabezpieczoną." 
Wyprowadzeni w pole wierzyciele 
nie byli tak, jak kupiec zadowoleni 
z likwidacyi. 

Niefortunna kantata. 
Z początkiem bieżącego stulecia, 

panował w Wirtembergii Fryde
ryk 1, który od protektora ligi reń
skiej, Napoleona 1-go otrzymał ty
tuł królewski. Monarchy tego nie 
lubili poczciwi Wirtemberczycy, 
gdyż trapił ich wygórowanemi po
datkami, oraz niesłychanie samowol-
nem postępowaniem. Fryderyk I 
wiedział o tern i właśnie dla tego, że 
wiedział, wymagał przy każdej spo 
sobności dowodów uznania ze strony 
obywateli. 1 tak np. ile razy wra
cał do Stuttgartu po dłuższej nieo
becności, nakazywał mieszczaństwu 
urządzać uroczyste przyjęcie u ro 
gatek. Pewnego razu złośliwy bur
mistrz wprowadził w program takie
go przyjęcia kontatę, której osnowa 

zaczynała się następującym dwu
wierszem: "Powieście go na bra
mach Stuttgardu, — Powieście wa
wrzyn dla skroni króla!" Oczy
wista, król w duszy niemało się na-
złościł, usłyszawszy ów pierwszy 
wiersz: "Powieście ^o na bramach 
Stuttgartu," z niezmiernem przeję
ciem nadto odśpiewany przez chór 
Obywatelski, i odtąd zakazał wszel
kich śpiewów podczas uroczystych 
swych wjazdów. 

Morderstwo z zazdrości. 
Eugeniusz Plonchart, mechanik 

w Valenciennes, utrzymywał stosu
nek miłosny z Klementyną Artimon, 
wierząc niezachwianie w jej wier
ność. Jednej nocy atoli usłyszał, 
jak jego ubóstwiona we śnie te wy
mówiła wyrazy: "Karolu, Karolu, 
strzeż się, Eugeniusz czatuje na cie
bie! Oczywista, biedny tóugeniuss 
u o mydlił się, że ma jakiegoś rywala* 
Karola, i to rywala szczęśliwego, 
Przyparta do muru Klementyna po
twierdziła ów domysł, za co Plon 
chart wpakował jej trzy kule rewol
werowe w piersi. Jedną wyjęto, 
dwie? inne musiano pozostawić ofie
rze niewiary, oraz zazdrości zarazem, 
która mimo to wyzdrowiała, i sta
nąwszy przed kratkami jako świa-
dek, gorąco błagała przysięgłych, 
aby uwolnili Ploncharta, którego te
raz kocha naprawdę i niepodzielnie. 
Trybunał istotnie wysłuchał jej bła
gania i skazał obwinionego na trzy
miesięczne więzienie, od którego 
atoli natychmiast go ułaskawiono. 

Niektórym się podobają liliowo-bia-
łe dziwoje, 

W fornr.e duchów i o wytniękłych 
oczach, 

Które mdleją od światła słoneczne
go i upadają od mgły, 

1 które są "zawsze gotowe um
rzeć." 

Lecz mnie dajcie dziewoje o pełnej 
twarzy, 

W której krew tryska z żvł, 
Która jest polotną i żwawą jakby 

w dziecięcym wieku, 
O, taka dziewczyna to dla mnie! 
Z taką dziewczyną warto się 

"związać" nażycie. Chorowita i na
rzekająca kobieta może zasługiwać 
na miłość i współczucie, ale przesta
je ona być "piękną" skoro podlega 
słabościom, rozstrojowi organizmu, 
bysteryom i jest męczenniczką bó
lów dolegliwych. "Dra Pierce'a 
Fa\ orite Prescription" jest pewneni 
lekarstwem na te dolegliwości, i 
przerobi słabą kobietę w silną, zdro
wą, szczęśliwą i piękną. Gwaranto
wane, że pomoże w każdym wypad
ku, a jak nie to pieniądze będą zwró
cone. 

TANIA GKOSERNIA. 
Wyborowe rozynki kalifornijskie, 4 

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

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

za 25 ct. 
Dobry ryż z Karoliny, 4 ft. za 25 ct. 
Dobra herbata japońska, po 25 ct. f. 
i)oskonały ser śmietankowy po 12£ 

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

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

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

E. A. E00I>'A. 
024 St. Clair street. 

Baczność Rodacy! 
Po co chodzić do miasta, jeżeli u mnie 

możecie dostać po tej samej ce
nie, albo nawet taniej. 

Dobry suchy cukier po 4^ ct. funt. 
Kawa po 15, 20 i 22 ct. funt. 
Rodzynki po 8 ct. ft. 
Suszone śliwki po 8 c. f.,2 fty za 15. 
Suszone jabłka po 8 c. ft., 2 f. za 15. 
NTajlepszy gatunek zielonego grochu 

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

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

Z uszanowaniem, 

MAT. CICHY* 
NEBRASKA AYE. I H0AU UL. 


