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9, Jfccoby, Supt. C. M. Coghlln, seler. 
Tlie Buckeye Brewing Co. 
Wyrabia najlepsze piwo Lagrowe, 

Pilzeńskie i Exportowe. 
RÓG ULIC CIIAMPLAIN I BRUSH, TOI.EDO, 

f SKŁAD DRZEWA 
Butłttleowcgo. 

Heblowane, deski, drzwi i oldenice. 
„W. 3.-I. T-I. 91\.TITK; 3x oo. 

RÓG M -\N;I; I TOLKIMI; O. 

PŁAĆCIE ZA "AMERYKĘ." 

Mn Kann® 
VT1*Z Y M l'.) E 

Saloon, grosfcrnię, make i paszę. 
Sprzedaje tan'ej niż inni. 

Cor. Hon,) tC Earrer. Toledo. 

Eoelter 
Poleca Publiczności  

K I E Ł B A S Y  P O L S K I E  
(Przyrządzali" tak jak w Stanin Kraju.); oniz 

ŚWIEŻE MIĘSO. I Ceny niższe niż gd/.ie-
J- — I indziej w mieście. 

Cor, Locust & Bronson. 

Utile Itamu! Broa«, 
u yrabiajn I sprzedają najtaniej 
r7i j/n -r jni i WSZKLKIEOO no-
HJMILDMLI I D/A.J u, JAKO TO: 

Łóżka, pzafy, stoły, krzesłu, itp. Przyjdźcie do 
naa i przekonujcie Kią o cenach. 

NO. 636 South St. Clair Ul.. TOLEDO, O. 

We»te im Mauuf. 0o»t 

R0Q ULIC WATER I VINE. 
Telefonu No. 186. 

Okien Iw, ramy, drzwi, gonty, heblowane deski 1 
WBzelkiego rodzaju drzewo budulcowe. 

Omy umiarkowane.—Firma ta egzystuje od r. 1M0 

WY8EŁA PIENIĄDZE DO EUROPY 
i sprzedaje 

KARTY OKRĘTOWE. 
311 Madison ulica, obok Poczty, 

li. Ę is dl dl t 
Jubiler, Zegarmistrz i Optyk 

BAHDZO TANIO SPRZEDAJE 
Ładne zegarki, zegary Mentie, broszki, sr.pilki, 

kolczyki, pienVionkl, okólary, niajnliki, e t e. 

245 Summit i .'{07 Madison ul. 

IFeafil fl&dlowsiMf 

TOWARY TAN 1)EC1 AllSKIE 
l spodnią bielizny 

dla robotników. Taniej niż wmieście 
IIaut',man i Lagrange. 

ZEGARMISTRZ 1 JUBILER, 
ltOHl I  KKPEIM . I H  

Zegarki, zegary eoienne, pierścionki, obrączki 
Ślubne, bransoletki, kolczyki, etc. 

p0 najtańszych cenach 
W7 Cherry vl.% Toledo, 0. 

1* A* IFałfley, 
IVHOLGSALK OROCER 

(HurtOwny Skład Korzenny), 
Poleca się gromernikom jtolskim. 

l&Ł58°«i. TOLEDO, 0. 

0iklo i l£e&. Stape* Ho. 
»HUUTOWN.\ I CZĄSTKOWA SPKZEDAŻ, 

f"~"3 Papieru i niateryalów piśmiennych. 
Blanki, rejestry, książki handlowe, tutki, 1 t. p0 

JF. _£l. IIVIEIRIKEX, SC OO. 
Telefonii No. t>5H. 

i 14- Summit $lru TOLEDO, O. 

He U* JU-fcSoI®®* 
S Ę D Z I A  P O K O J U ,  

Room (», Lonk Block, 
war. Summit i Monroe ul., ponad 

składem idtrań Gitskiego. 
Biuro otwarte od 8-inej godz. r&uo do 0tej wiece. 

HENRY & SCHNEIDER 
t« POLECAJĄ POLAKOM SWÓJ 11URTOWNY 

SKŁAD WIN I LIKIERÓW 

krajowych i importowanych. 

Pp. Salonlstom wielki rabat odstępujemy. Na* 
towary »% w najlepszym gatunku i łatwo ai% 

•praedają. 

EPSTEIN BLOCS) 
•ST Cherry Ul, Toledo, Ohio, 

Przedsiębiorca pogrzebowy' 

Wynajmuje powozy 1 karety na pogrzeby, 
wesela, zabawy etc., po cenach 

umiarkowanych. 
Wszystkie zamówienia wypełnia bez zwłoki. 

TELEFONU NO. 78, S. S. 
No. 2728 ("arson ulica, 

SOUTH SIDE, PITTSBURG, PA. 

®r. UL 6. Plener® 
Office 4<i2 Maili sir. 

III. PLEASANT, PENNA. 
Praktyczny lekarz. Leczy wszystkie choroby, 

A szczególnie słabości kobiece. Nieiua takiej cho-
łoby którejby ten doktór nio rozpoznał lub nio wy-
leczyŁ Udajcie siądo niego niezwłocznie. 

Telefonu No. 3275. 
PRZEDS1Ę- BI0RGA 

POGRZE- BOWY, 
Al ildflMlO, 

1421 North 9-t-h Str., St, Louis, Ho. 
TRUMNY ZAWSZE NA SŁfcADZlE. 

Wypożycza karety na pogrzeby, wesela, do tea-
łrtw I na praejotdtki. 

IKTERXD AT THE roSTOFFICK AT TO LIDO, 0810, 
AS SECOND CLASS MATTER. 

Wychodzi w każdfj  Sobotę. 
Prenumerata wynosi w Stanach Zjednoczo

nych i Kanadzie $ 1, a wEurople i In
nych krajach $ 1.00 rocznie z góry. 

A. A. PARYSKI, REDAKTOR. 
Rfdakcya miefici Kią w gmachu "Law Building, 

przy logu ulic Madison F.Sup"iior, pół bloku od 
Głównej Poczty w Toledo. "Amerykę" wydalę 
spółka, przeto wszystkie przekazy pieniono i li
sty powinny być adresowane i płatno na imią: 
TUB AMEBVKA COMPANY (L.B. 284) TOLEDO, Ouro. 

AGENCI "AMKRYKJ." 
AKCAIHA, Wis.—Kasper Krett. 
BKONSON, Mich.—W. Bielawski. 
CINCINNATI, O..—Ed. Czerwiński. 
DENYEK, COL.—Henryk Narody. 
DITNKIKK, N. Y.—And. Wieanoypki 
HAMILTON, O.—B. Bonikowski. 
HOUTZDALE, PA.—Kaf. Fv;t?ła 
M r. Pr,KASA NT, PA.— "on W. Nowak 
PIUTSIIUINŁ, PA.—Wł. Szewrzii^f{> 
PiTTSHunuH, Pa.—J. Grabowski. 
POLONIA, Wis.—Ant. Omernik. 
His A DINO, Pa.—Ant. Przepiorą. 
ST. LOUIS, MO.—Irr. Kalinowski. 
ST. LOUIS, MO.— Ign. Rajski. 

TOLEDO, 19 LIPCA, 1890. 

łan ilelmttt, Iv«, 
UTRZYMUJK 

GHOSERiriĘ I SALOOIT, 
OKAZ MĄKĘ I PASZĘ. 

Towary w najlepszym gatunku, ceny najniżs**. 
Nar. Locust i Delaware ul., Toledo. 

PROTEST. 

Z Chicago odebraliśmy następu
jący list: 

Odpowiedz p. .Jankowi Studzia-
nicckieinn na niektóre punkta po-
niieszezone przez tegoż w "Zgodzie" 
w No. 2(5. 

Pomiędzy innymi wspomina ten 
autor: l)Ze robotnicy z całego świa
ta żądają skrócenia czasu pracy z 12 
na 8 godzin, z tom jednak warun
kiem, żeby wynagrodzenie nie było 
mniejsze. 2) Wzmiankuje, że robot
nicy żądali podziału zysków, a zaś o 
podziale strat i słuchać nie chcieli. 
3) Przewiduje upadek przemysłu 
francuskiego, skutkiem zmniejszenia 
godzin pracy. 1 tak dalej i tak da
lej, a jeszcze dalej, nazywa ludzi 
pracy chołotą, zbrodniarzami, łotra
mi, gnojem i t.p. 

W obronie słusznych żądań i praw 
pracującego ludu, czuję się w obo
wiązku na powyższo pukta odpowie
dzieć. 

1) Słuszną byłoby rzeczą, gdyby 
robotnicy z całego świata zażądali 
skrócenia roboczego czasu z 12 na 
8 godzin, bo i bydle w całym świe
cie u dobrego gospodarza, wyżej nad 
pół dnia nie pracuje. Janko St-udzia-
niecki zapewne nie wie, eo kosztuje 
człowieka każda kropla potu, a z nią 
i krwi; tu już nie upadek przemy
słu, ale upadek sił jak lizycznych, 
tak moralnych całego narodu szwan-
kuje. 

Upadek sił fiizyeznycb aż nadto 
jest widoczny; dość spojrzeć na ten 
wybladły, wyżółkły, zczerniały lud 
pracy, który despota autor śmiał na
zwać gnojem. Upadek sił moralnych 
także jest jasny, bo dzieci robotni
ków, niedorostki, muszą pomagać ro-
dzicom w mozolnej pracy, aby wy
żywić pozostałe rodzeństwo. Gdzież 
tu jest czas na duchowe umoralnie-
nieV W dziewiętnastym stuleciu nie-
wystarczającem jest wysłuchanie raz 
na tydzień kościelnego kazania, któ
re częstokroć ducha patrystycznego, 
ducha narodowego, nietylko, że nie 
podnosi, ale go przytłumia, czego 
dowodów jest niemało. Milijony te-

ciemnego ludu wiernie kościoło
wi oddają dziesięcinę, poszczą szcze
rze, nie zważając na ciężką pracę; 
znoszą wszelkie dolegliwości i upo
korzenia; przebaczają nieprzyjacio
łom, nawet tym, którzy ich ojców i 
braci pomordowali, lub do dziś mor
dują przykutych do taczek w górach 

biru. Wrogami prawdziwemi, to 
ci głosiciele słowa Bożego, nazywa
ją własnych braci, którzy bez obłu
dy poświęcają swą pracę, a nawet 
gotowi są poświęcić własne życie dla 
dobra uciśnionego ludu, dla tej idei 
po za którą ua tej ziemi nio ma nic 
świętszego. 

2) Do podziału w zyskach słuszne 
mają prawo, bo te zyski swemi włas-
nemi rękoma i potem zdobyli. Co 
zaś do strat, to czyż ci Giedacy mogą 
takowe pokrywać z tak szczupłych 
dochodów, które obarczonemu licz
niejszą rodziną, często na życie nie 
wystarczą? A wreszcie straty naj
częściej są skutkiem złego obracho-
wania się samego fabrykanta. [Au
tor napisał ten ustęp z wielką nie
znajomością rzeczy, choć w dobrej 
myśli. Nasi czytelnicy pamiętają w 
iaki sposób my tę kwestyę tłomaczy-
liśmy, więc powtarzać nie będziemy. 
Przyp. Red.] 

3) Widocznie nasz autor w tym 
zapale zapomniał się, bo kiedy mo
wa o skróceniu czasu roboczego na 
całym świecie, to wyjątkowo prze
mysł francuski nic na tem nie straci. 
Nazywając zaś ludzi pracy zbrod
niarzami, łotrami, hołotą i gnojem, 
to zdaje się sądzi tylko z pozoru. 
Musi to być kat wyfraczony, wyper-
fumowany, w złotych binoklach na 
nosie, który, wyjeżdżając codzien
nie spacerową karetą, przyjrzał się 
dobrze zakurzonym zadymionym, za-
gnojonym, których raozył do łotrów 

zbrodniarzy zaliczyć, niż do ludzi, DLA KSIĘŻY. 

Bogiem jesteśmy 
których pracy świat cały, „wszelki 
piękno i wygody jest winien 

Każdy uczciwy człowiek pręi 
ochrzci tytułem łotra, zbrodni 
gnoja, tego jegomościa, który 
publicznie ciskać błotem na t' 
przed dziełami których świat się 
miewa, czego dowodem są liczne 
stawy światowe, np. wystawa paryTATKI I KOMENTARZE. 
ska w r. 1889. Jeśli nie znasz mości 
panie pouczającego przysłowia, to ci 
go powtórzę: "Nie kładź palca mię
dzy drzwi." 
A kto za postępem czasu nie kroczy, 
Kto pracującym ciska błotem w oczy, 
Choćby to książę, choć biały car, 
Godzien pogardy jest ze wszech miar. 
Więc cicho Janku! póki jesteś cały, 
Za taką potwarz możesz dostać wały, 
Albo jedwabny, czerwony sznur, 
A tak się skończy twój głupi spór. 

W imieniu milijonów, 
S. Modrzewski, stolarz. 

CHICAGO, d. 18 Lipca, 1890 r. 

Dziwimy się bardzo, że Redaktor 
Z god;/ zamieścił taką podłą obelgę 
na robotników, bez żadnego komen
tarza. Oznacza to, że i on, tak samo 
jak Janko Studzianiecki, robotników 
uważa za "motłoch zbrodniarzy." 
Przeciwko takiemu nikczemnemu 
poniewieraniu robotnikami, Redak-
cya Ameryki protestuje w imieniu 
6,000 swych czytelników. 

Co do poglądów p. Modrzewskie
go w zakwestynowanym przez nas 
punkcie, odsyłamy czytelnika do 
"Kwintesencyi Socyalizmu" po szcze
gółowe wyjaśnienie. 

ŁGARZ RAMBAL SKI. 

Ów Rambalski, który w Gazecie 
Katolickiej namawiał ludzi do osie
dlania się w Oregon, i kilku polaków 
bardzo zawiódł, napisał do nas w ze
szłym roku list, abyśmy mu przysy
łali gazetę, to on zapłaci, jak pienią
dze będzie mieć. Posyłaliśmy mu 
więc "Amerykę" do Igo Kwietnia, 
bo dłużej jak pół roku niepodobno 
na 1 dolara czekać. Rambalski jed
nak nas usilnie prosił drugi raz, aby 
mu gazetę posyłać, to zapłaci. Posy
łaliśmy do tej poru. Pisał on do nas 
listy, abyśmy zachwalali Oregon; ale 
nasz redaktor zwiedzał Oregon kil
ka lat temu, to/wie co tam za nędza 
robotnika czeka, przeto nietylko li
stów nie ogłosiliśmy, ale,ostrzegali
śmy ludzi, aby do Oregon nie jecha
li. Rozgniewał się o to Rambalski i 
piszę do nas grubijański list, abyśmy 
mu więcej gazety nie posyłali, a te
go co nam winien nie płaci i nadto 
łże bezczelnie, że sobie AMERYKI nie 
zamawiał. Taki to jest "dobry-kato-
lik" z owego Rambalskiego! Listy 
jego mamy zachowane"! możemy po
twierdzić to co piszemy. Wcale nas 
lo nie zraża, że Rambalski gazetę 
odmówił, bo myśmy spełnili święty 
obowiązek gazeciarski, ostrzegając 
ludzi przed nędzą. Za to, że Ram
balski się gniewa, to setki ludzi nam 
wypowiadają swą wdzięczność. Na 
miejsce każdego łgarza dostajemy 
10 uczciwych nowych abonentów. 

SZ YDERSTWO. 

"Kazati Seneka: Stij durniu z da-
* 

łeka Mouczy i potakujV 

Tak to wyrzekł Seneka.... a te mą
dre słowa— 

Pamiętaj sobie dobrze—zaraz od 
powicia! 

Los cię zawsze od wszelkich wypad
ków uchowa. 

Jeśli słowa te będą "motem" twego 
życia, 

Pamiętaj święte słowa, które rzekł 
Seneka: 

Przed każdym możnym durniem 
"stij durniu zdałeka!" 

Tak to wyrzekł Seneka: "stij dur
niu z dałeka!" 

Słowa te zawierają naukę nie małą— 
Bobiąc tak, samo szczęście na świe

cie cię czeka, 
A z każdej zaś przygody wyjdziesz 

z skórą całą. 
Dobrze więc słowa jego do głowy sy 

zakuj: 
I możnemu durniowi "mouczy i po

takuj !" 

Tak to wyrzekł Seneca: "stij dur
niu z daełeka!" 

Zduś honor i ambicyę i przytłum su
mienie, 

Gdyż możnych i potężnych czeka cię 
opieka— 

A z dniem każdym napełniać będziesz 
swe kieszenie, 

Lecz przed możnym—jak ci gra, tak 
tańcz i wyskakuj — 

"I stii durniu z dałeka i mOuczy i po
takuj !" 

Zapamiętajże sobie, to co rzekł Se
neka— 

Ty —co przy autonomii chleb swój 
pragniesz jadać, 

I przed każdym Prezesem "stij zaw
sze z dałeka." 

Łasić się, lizać łapy—ale nie nie 
gadać! 

Gdzie jaka synekura, tam się zaraz 
pakuj— • 

Leoż każdemu durniowi: "mouczy i 
potakuj!" 

A. Barański. 

Równi przed 
wszyscy, 

Możni i nędzni, wielcy i niscy, 
Nie waży przed Nim ni złoto ni 

władza, 
Wiarę On tylko i cnotę, nagradza. 

Myśmy nigdy nie krytykowali 
księży za spełnianie obrządków reli
gijnych, ale broniliśmy sprawiedli
wości w sprawach dotyczących życia 
doczesnego. Naszą zasadą jest: niech 
ksiądz odpowiada za boskie sprawy 
przed Bogiem, a za ludzkie przed 
ludźmi. Gdybyśmy się patrzeli po-
błażliwem okiem na nieprawość, to 
byśmy oszukiwali ludzi, a tego ga
zecie czynić nie wolno. Jeżeli para
fia jest z księdza niezadowolona, to on 
sobie idzie "precz" doinnej dyecezyi, 
a ludziom radzi, "aby sobie łby ury
wali." Ksiądz nie ma swego domu, 
ani mebli, więc ubranie może zapa
kować do waliski i pieniądze wy
ciągnąć z banku—bardzo łatwo. Lu
dzie, którzy tu mają swoje loty i do
my lub przedsiębiorstwa, tego uczy
nić nie mogą. Wydawca gazety nie 
tnoże też zniknąć tak jak ksiądz, mu
si więc bronić ludzi zawczasu, aby 
mu nie powiedziano kiedy: "Tyś wie
dział o wszystkiem, a nie ostrzegłeś 
nas, to możesz iść sobie razem z tym, 
któremu sprzyjałeś."' My nie sprzy
jamy nikomu tylko sprawiedliwości. 

Nastają już takie czasy w Ame
ryce, że jak robotnik z łopatą, tak 
ksiądz z biblją musi szukać zarobku. 
W mieście Rat Portage w Kanadzie 
niejakiś Robert Gili przez korespon-
dencyę i wymianę fotografij zarę
czył się z młodą panną z Owen 
Sound, Emilią Taylor, choć się nigdy 
w życiu nie widzieli, ani nie znali z 
przeszłości. Naznaczony został dzień, 
że narzeczona miała przyjechać i ślub 
miał się odbyć natychmiast. Wiado
mość ta rozniosła się po mieście i na 
dworzec wyszło masa ludzi, aby się 
niezwykłemu powitaniu przypatrzeć. 
Lecz najciekawszym z tego wszyst
kiego było to, że aż siedmiu protes
tanckich pastorów było na dworcu i 
każdy się starał o to, aby młoda para 
brała u niego ślub.... 

W polskiej dzielnicy w 8mej war-
dzie mieszka niemiecka familija, któ
ra utrzymuje wszelkiego rodzaju 
trzodę chlewną. Sama gospodyni sy
pia wraz z prosiętami w łóżku, a ku
rom pozwala mieszkać na górnem 
piętrze. Niemcy i amerykanie, wi
dząc to w polskiej dzielnicy, przy
pisują polakom w złośliwości. Gdy
byśmy się szczegółowo zajęli bada
niem życia różnych narodowości, to 
polacy okazaliby się najczystszymi. 
Zwracamy tylko uwagę na jedno, 
wiele to dziewczyn innych narodo
wości codziennie prawie traci cnotę, 
podczas kiedy u nas nic podobnego 
nie ma. 

Niejakiś Norejko, który został na
znaczony agentem w Castle Garden, 
pisze w Echu o przykrościach jakie 
muszą znosić emigranci polscy i pro
si inne gazety, aby jego list prze
drukowały. My nie przedrukowaliś-
my tego listu dlatego, że nie zawiera 
On żadnych nowych szczegółów. 
Sprawę tę opisywaliśmy 50 razy ob
szerniej, niż p. Norejko, a jeżeliby 
on raczył przejrzeć nasze zeszłorocz
ne numera, to dowiedziałby się wie
le więcej niż teraz wie. 

Banda cyganów rozlokowała się 
na odłogach przy ulicy Broadway i 
ludność wyzyskują "opowiadaniem 
wróżb." Kobiety niektóre, pragnące 
wyjść za mąż do tego stopnia dają 
się bałamucić cyganom, że wynoszą 
im z domów nietylko wszystkie pie
niądze, ale nawet sprzęty i ubranie! 
Dziwi nas to, że katolickie kobiety 
pozwalają się cygankom najgorzej 
wyzyskiwać. Trzeba mieć wiarę w 
wyroki Boże, a nie w łgarstwa cy
ganów. 

| ̂Pewien naturalista twierdzi, że 
prawdziwego gorilla nikt nigdy nie 
złapał, a choćby złapał, to z Afryki 
by go nie mógł przywieść żywego, 
gdyż klimat by go zabił. Czy więc 
do tej pory pokazywano nam w o-
grodach zoologicznych przerośnięte 
małpy tylko? Jeżeli się wyda, że w 
rzeczywistości tak jest, to każdy bę
dzie się mógł dopominać o zwrot 
pieniędzy, Które zapłacił 
ście.... 

wej-

Sędzia w Troy, N. Y., wydał de-
cyzyę, że wózki z dziećmi na chod
nikach są nieporządkiem publicz
nym, a każda kobieta pchająca wó
zek może być aresztowaną. Zaś w 
Oswego, Mich., sąd przyznał pewne
mu obywatelowi $50 wynagrodzenia 
za najechanie na niego wózkiem 
tyłu. Wypadłoby i nam w Toledo 
coś zrobić w tej sprawie. 

Pewnemu niemcowi w Tennessee 
umarły trzy żony na jego łonie w 
przeciągu czterech lat i poszukiwał 
sobie czwartej. Jego sąsiedzi myśle
li, że to zadużo i zaczęli podejrzli
wie na niemca patrzeć. Przez plotki 
i śledztwo wydało się, że wszystkie 
były otrute, a przeto zaręczyny z No. 
4 zostały odwołane. 

Na każdą rzecz przyglądaj się 
obu stron. W kwestyach publicz
nych wysłuchaj i przeciwników, 
osądź sprawę sam. 

Kilka dni tema wsiadłem do tram
waju na Summit ulicy. W rogu sie
dział ksiądz i zajmował trzy siedze
nia, nie zważając wcale na to, że kil
ka dam musiało stać. Pasażerowie 
ciekawie się przyglądali, aż nareszcie 
pewien młody człowiek podszedł do 
dobrodzieja i rzekł łagodnie: "Czy 
Pan jesteś księdzem?"—"A tak!" 
odpowiedział dumnie. "Ja zaraz tak 
myślałem, bo pan nikogo uszanować 
nie potrafisz." Niech to będzie nau
ką dla innych. Przy tej sposobności 
uwagę zwracam że Siostry nauczy
cielki z kościoła na Oliver ulicy, jak 
cztery usiądą w tramwaju, to zajmu
ją 12 siedzeń. Kiedyć chcecie uczyć 
innych to dajcie przykład dobry z 
siebie. 

Często dzieci nas się pytają o roz
jaśnienie kwestyi, a my im odpowia
damy bez zastanowienia się i robimy 
z siebie głupców. Oto ilustracya: 
Młody chłopiec zapytał się groserni-
ka: "Dlaczego te się nazywają czar-
ne jagody?" Grosernik odpowiedział 
pośpiesznie, "Bo są czarne."—"A 
czemu te czarne nazywają się agre
stem?"—"Bo-bo-idź ty precz ztąd! 
Jaki ty tu masz, interes!" Pomiędzy 
dorosłymi się też tak nieraz dzieje, a 
szczególnie gdy idzie dysputa o lo
giczne rozjaśnienie prawdy. 

W New Yorku tak mało ludność 
szanuje zasłużonych mężów, że na
wet im nie stawia pomników. Pew
nego razu, bawiąc w tem mieście, za
pytałem się mego przyjaciela: "Żad
nego u pomnika jeszcze nie widziaJ 

łem; gdziesz je stawiacie?" Na to mi 
odpowiedział: "Mamy rezerwacyę 
dla nich." "Tak," rzekłem zdziwio
ny. "Tak; mentalną rezerwacyę," 
wytłomaczył mi. 

O kobietach chicagoskich złośliwie 
opowiadają, że mają strasznie wielkie 
nogi, anoszą takie wielkie trzewiki, 
że kobiety z innych miast nie mogły
by ich z ziemi całą siłą podnieść. Raz 
chicagowianka opowiadała: "Rzuci
łam trzewiki za karetą jak goście 
ślubni odjeżdżali." A na to nowojor-
czanka przerywa: "Co! I bez żadnej 
pomocy ?" 

Służąca chce wyrzucić starą lam
pę, a w tem wchodzi pani i rzecze: Co 
brakuje tej lampie?Czy źle się pali? 
Służąca:—"Nie wiem nic, ale wszy
stko jedno czy pali, czy pije, lecz 
wychodzi w nocy, proszę pani!" 

"Domy Przytułku" dla emigran
tów polskich już istniały i w Fila
delfii i New Yorku, ale zawsze ze 
złymi rezultatami. Proszę przeczy- • 
tać mój artykuł w Gwiaździe z roku 
1889. Sprawa ta jest bardzo stara i 
za nową jej nie kupi żaden rozsąd
ny człowiek, od p. Norejki. 

Trzy lata temu ostrzegano ludzi, 
aby się nie osiedlali w południowych 
stronach z powodu wielkich cyklo
nów. W północnych i zachodnich 
stronach w ostatnich trzech miesią
cach było więcej cyklonów, niż w 
południowych przez pięć lat. Cyklo
ny paszportów nie mają. 

W stanie Michigan jest prawo, 
które surowo karze za kłamanie o 
starości konia, jako za oszustwo. Ale 
według tegoż prawa, możesz wziąć 
od osoby dolara i kłamać w najpo-
dlejszy sposób, a jesteś bezpieczny. 
Tylko musisz się nazywać wróżką 
lub wróżem. 

. P i  
wić ani słowa w kwestyi rozlokowa
nia się Angielskiej floty na morzu 
Behring. Thórz! Jeżeli mamy słusz
ność, to się o nią dopomnijmy, a je
żeli nie, to wspaniałomyślnie ustąp
my-

Idź po radę do najlepszego swego 
przyjaciela, tj. do siebie samego. 
Nikt ci radzić tak nie będzie, aby 
wypadło na jego niekorzyść, a two
ją korzyść. 

O sprawach niebieskich my ni^e 
mamy prawa nic mówić, ale o rze
czach doczesnych musimy. 

T H E  O D E L L  

T Y P E  W R I T E R .  
Drukopis Ódella, 

ZN MOŻNA KUPIĆ ODELLA DRUKO-
uih ep«-vrpig (maszyną do pisania) z 78 charak
t e r a m i  [ U -  l i t e r a m i  i  z n a k a m i ] ,  l u b  z a f f i l  X  t e ż  
maszyną z POJEDYNCZĄ KASTĄ, z $10 gwa-
rancyą, że lepiej pisze niż inne podobne maszvny. 
Żadnych trudnych składów nie ma, a jest trwała, 
prądko i łatwo można nią operować. Wytrwa bez 
poprawek dłużej niż inne. Nie ma tasiemki tu
szowej i nie dokucza operatorowi. Jest piąkna, 
mocna, nykleni platowana, dobra do wszelkiego 
drukopisu. Tak jak prasa drukarska wydaje czy
sty, czytelny manuskrypt. Dwa albo 10 egzemp
larzy można drukować odrazu. Ktokolwiek może 
siąnaczyć i przyzwyczaić operować tą maszynką 
w dwa dni. Wyznaczamy $ 1,000 na zakład 
temu, kto potrafi na innej maszynie prześcignąć 
szybkoć naszej o DUBELTOWEJ KAŚCIE. 

Potrzebujemy agentów. Dla handlarzy specyał-
ny rabat odstąpujemy. 

Po pamflety, informacye, etc., piszcie do 

Odell Type Writer Co., 
85-87 6th Ave. CHICAGO, ILL 

KALENDARZ 

RYKAWSKD-P01SKI, 
NA ROK ZWYCZAJNY 

1891 
ZAWIERAJĄCY WSZELKIE INFORM ACYE KALENDARZOWE; 

WYKAZ WSZYSTKICH ŚWIĄT I IMION KATOLICKICH; GŁÓ-' 
WNE WYPADKI HISTORYCZNE; KRONIKĘ ROCZNĄ KRA
JOWĄ I ZAGRANICZNĄ; POWIEŚCI; OPOWIADANIA; PO-
EZYE; ARTY&ÓŁY NAUKOWE I SPÓŁECZNE; KRÓTRĄ 

HISTORYĘ STANÓW ZJED.; FORMĘ RZĄDÓW; OGŁO
SZENIE NIEPODLEGŁOŚCI; KONSTYTUCYĘ ST. Z.; 

JAK SĄ WYBIERANI URZĘDNICY I ICH OBO
WIĄZKI; INTERESUJĄCE FAKTA;POLSKIE PA
RAFIE; POLSKIE GAZETY; TOWARZYSTWA, 

ETC., ETC., ETC. 

Z  I L U S T R A C Y A M I .  

Cena 50 centów. 
ANTONI A. PARYSKI, RED. I WYDAWCA. 

Law Building, Toledo, Oliio. 

Kalendarz będzie w sobie zawierać powieści samych za jakie $300, gdy
by oddzielnie sprzedawane, ale w nadziei, że dużo egzemplarzy rozprze
damy, ustanowiliśmy bardzo niską cenę. 

5 0  C E N T Ó W .  
Składom księgarskim i agentom odstępować będziemy wielki rabat. 
Każdy kto chce te kalendarze sprzedawać niech nam napisze zaraz wie

le egzemplarzy potrzebuje. Zamówienia muszą być natychmiast nadsyła
ne, abyśmy wiedzieli wiele egzemplarzy drukować. 

UBRANIA GOTOWE 
DLA. MĘŻCZYZN I DZIECI 

Van N oorden Bro s. 
435 i 437 SUMMIT STREET. 

Ubrania męskie zimowe wszelkiego gatunku. Spodnie dla chłopców 
po 50c, 75c, $1.00, $1.25 i $1.50. Garnitury dla chłopców po $1.25, $1.50, 
$2.00, $3.00, $4.00 i wyżej. Garnitury dla mężczyzn po $3.50, $4. $5. ^ 
wyżej. Palta zimowe dla chłopców po $1 i Wyżej; dla mężczyzn po $2^ i 
wyżej. Zimowe koszule spodnie i kalesony po oOc i wyżej. Przekonajcie się 


