
America of Toledo 
Published Every Wednesday and Saturday 

Subscription, $1.50 per year. 
A. A. PARYSKI, Publisher, 

140 St. Glair St., Toledo, O. 

AMERYKA W TOLEDO 
I KURYER CLEVELANDSKI. 

AMERYKA W TOLEDO 
Wyehodri w każdą Środę i Sobol* 

KOBZTUJB 91.BO NA ROK. 
PARYSKI, "Wydawca, 
140 St. Clair St., Toledo, O. 

TOM VI. No. 57. TOLEDO I CLEVELAND, OHIO, DNIA 16-go LIPCA, 1892. A. A. PARYSKI, Redaktor 

SPRAWKI RADY MIASTA 
KILKUNASTU ALDERMANÓW POD 

CIĘŻKIM ZARZUTEM. 

Organizacya w organizacji celem wy
łudzania pieniędzy od znaczniej- . 

szych przedsiębiorstw — Oszu
kańczy ten interes prowa

dzono na wysoką skalę. 

SIEDMIU RADCÓW ARESZTOWANO. 

We czwartek wieczorem "grand 
jury" uznała 7 członków Rady miej
skiej winnymi przekupnictwa, i wy-
dano natychmiast waranty na aresz
towanie następujących: 

Chas Neuendorf, z 1 wardy, rep. 
Frank Tanner, z 2 wardy, rep. 
John Daly, z 4 wardy, dem. 
George M. Donner, z 5 wardy, d. 
Win J. Gili, z 6 wardy, dem. 
Ransom P. Swain, z 7 wardy, dem. 
Benj. O. Manchester, z 9 w. rep. 
W nocy na piątek aresztowano 6 z 

nich, a tylko G. M. Donner, jeszcze 
się gdzieś ukrywa. Każdy z aresz 
tantów wypuszczony został na wol
ność za kaucyą po $1,000. 

Sekretne stowarzyszenia wśród u-
rzędników miejskich, nie są nowoś
cią. Stowarzyszenia takie tworzą 
"wyjadacze" polityczni, pełniący 
służbę po lat kilka, i pragnący ko
rzystać ze sprzedania się, skoro ... 
sposobność się nadarza. Wszystkie 
niemal większe miasta Ameryki są 
dotknięte tą epidemią!... 

Nie pozostaje także wtyle Toledo! 
We środę właśnie wniesiono 

do sądu skargę przeciw kilkunastu 
aldermanom o przekupnictwo, a Da 
drugi dzień naznaczono piętnastu sę 
dziów przysięgłych.... którzy co 
zrobią przyszłość pokaże! 

Wieści o niesumiennych sprawkach 
rady miejskiej już od dawna krąży
ły, ale nie dawano im początkowo 
najmniejszej wiary. Podejrzenie do
piero padło, gdy kilka z ważniej
szych spruw miejskich załatwiono 
wcale w zły sposób—i gdy niektóre 
firmy nie były w stanie wypłacić na
łożonej na nie, przez ów związek, 
kontrybucyi. 

Wybrani sędziowie właśnie mają 
nam tę sprawę lepiej rozświecić. Ma
ją odkryć tę sekretną organizacyę, 
istniejącą dla tak brudnych celów; 
mają odKryć tych ludzi, którzy ze 
szkodą mieszkańców miasta pracowa 
li. Jeśli wierzyć można krążącym 
wersyom, korporacye, które przeku
pywały i sumy za które przekupywa
ły, są następujące: Stantard Oil Co. 
$44,000—czyli po $4,000 jeden rad
ny, Pluto Oil Co. $5,500, Robison i 
Consolidated po $11,000 obie, War
ren Scharf Asphalt Co. $11,000 i Pa
ragon Oil za sumę podobną. 

Związek ten przestał się kierować 
asadą:"Pomóż mnie ty w mojej war-
dzie, a ja tobie w twojej." Nowa 
panowała tam zasada, streszcza
jąca się w słowach :"Czeki i przekazy 
nie dobre. Przyjmujemy tylko ban
knoty, a nic więcej." 

Indagasya w tej sprawie rozpo 
ozęła się właśnie we środę po połud 
niu. Na pierwszych świadków powo
łano reprezentantów firm, które mia
ły przekupywać, ale od tych nic się 
jeszcze nie dowiedziano. Toż samo 
mówią radni miasta. 

Bądź cO-bąd^, sprawa jest niema
łego znaczenia!... Aczkolwiek nie u-
karzą żadnego z winnych, to jedna-
woź rzuci ona jaskrawe światło na 
charakter urzędników, wybranych za 
staraniem kompani Consolidated,któ 
ra dziś gryzie się z Robisona kompa 
nią i kpi sobie w duszy z dobrodusz-
no£ci obywateli. 

W takt za pismani angieiskiemi 
nie myślimy się zachwycać owem 
gronem sędziów przysięgłych. Wie
my, że takie sprawy obrabiane bywa
ją, w ten sposób, że "wilk syty i ow
ca cała." Miasto skarżyło, nie wygra
ło,urzędnicy nie przegrali: ale wszy
scy kontenci!... 

Przykłady tego mieliśmy w in
nych miastach, a zawsze aldermani 
wychodzili ze sprawy całkiem nie
winni! 

Zawiadomienie o adresie. 
Zawiadamiam mych przyjaciół i 

znajomych, że w naszej okolicy zało
żona została nowa poczta, przeto za
miast do Choctow City, należy teraz 
listy adresować: And. Nowakowski, 
Cavett, Oklahoma Co., O. T. 

Wulkan Etna jest obecnie w sta
nie czynnym. Gdyby się znajdował 
w Ameryce, demokratyczne gazety 
krzyczałyby, że wybuchu przyczyną 

J'est protekcya, a raczej bill Mc Kin-
ey'a! 

PROSTYTUCYA UMYSŁU. 

W ezem właściwie ukrywa się korrup-
cyjna siła prasy. 

Z dawien dawna już słyszeliśmy 
wychwalania się, iż taki a taki tygo
dnik lub dziennik, jest niezależnym. 
Wogóle cała prasa amerykańska, w 
skład której wchodzą najrozmaitsze 
niedołęgi umysłowe, przywykła gło
sić się "niezależną prasą." Jak zaś o 
tej "niezależnej prasie" wyraził się 
pewien "doświadczony" dziennikarz, 
prosimy cierpliwie przeczytać. Spo
wiedź, jeśli szczera, jest ulgą dla su
mienia, więc też i owemu redaktoro
wi taką ona była. Mówił on: 

"W Ameryce nie ma takiej rzeczy, 
jak niezależna prasa, chyba w powia
towych miasteczkach. Jesteśmy 
wszyscy niewolnikami. Każdy wie o 
tem, a ja także. Między żurnalistami 
niema ani jednego, ktoby poważył 
się wypowiedzieć uczciwą opinię. Je
śli ją wypowie, to wie aż nadto do
brze, że ona nie będzie do druku 
przypuszczoną. Ja np. dostaję $150 
tygodniowo za to tylko, że ucziwej 
opinii nie pozwalałem wyrazić w pis
mach przy których pracuję. Inni po
bierają takąż zapłatę za pracę do miej 
podobną. Gdybym przepuścił do dru
ku jakie uczciwie wyrażone zdanie, 
rnoje stanowisko zaraz bym utracił. 
Zadaniem redaktorów w Ameryce 
jest niszczyć prawdę, kłamać roz
myślnie, szerzyć przesąd, znikczetn-
nić każdego, padać do nóg mamonie, 
sprzedać swój kraj, swoje zasady za 
kawałek chleba, lub właściwie za 
pensvę jaką pobiera. Niezależna pra 
sa jest tylko bzdurstwem. Jesteśmy 
narzędziami, wazalaini bogatych, któ
rzy znajdują się poza sceną,jesteśmy 
papierowemi pajacami. Bogaci ciąg 
ną z tyłu za sznurek, a my musimy 
tańczyć. Nasz czas, talent to wszyst
ko własnością innych ludzi. Jesteśmy, 
jakby naprzykład, intellektualnemi 
prostytutkami." 

Co za intellektualna prostytucya 
nauczycieli ludu, którzy za pienią
dze muszą kłamać i oszukiwać na
ród! t  ' 

Co zaś spowiedź! Jesteśmy przeko 
nani, że to co ów pan powiedział,jest 
prawdą, tak z religijnej jak i świec
kiej strony. Pieniądze mają kontrolę 
nad pismami jak i nad amboną. Roz
myślne kłamstwo i oszustwo we wszy
stkich szczegółach życia i człowie
czeństwa, to ich interes. 

liezwątpienia, że są różnice mię
dzy pismami, co do sposobu wypo
wiadania prawdy. Ale gdzież jest 
pismo, któreby nie było kontrolowa
ne przez naprzód nakreślony plan, 
dla dogodzenia sekcie, partyi, potę
dze pieniężnej lub dla popierania 
dostojeństw tego świata! 

Gorszym niż szynkownie i wszel
kie trunki, stokrotnie gorszym jest 
wpływ prasy, kontrolowanej przez 
pieniądze, oszukującej i korupcyę 
siejącej w masach. 

Prasa, która zachwala wstrzemię
źliwość a popiera licencye i podatki, 
która występuje w obronie miłości i 
pojednania, a popiera sektaryzm, za
leca świątobliwość a popiera kościo
ły przepełnione grozą, sieje więcej 
złego w człowieczeństwie, niżli 
wszelkie jaskinie nieprawości! 

WZULĄD DLA ROBOTNIKÓW. 

Za czasów purytańskich często 
ścinano lub wieszano matki, które 
swym chorowitym dzieciom gotowa
ły jedze.ne w niedziele. Morderstwa
mi chcieli duchowni "dogodzić" Bo
gu. Niektóre sekty religijne chcą 
widać powrócić do tych czasów, bo 
posyłają petycye do Kongresu, aby 
Wystawa Kolumbijska była zam
knięta w niedzielę. Jest jednak pew 
ność, że Kongres takiego prawa nie 
ustanowi, gdyż konstytucya na to 
nie pozwala, która każdemu człowie
kowi zastrzega wolność wyznania. 
Nadto obywatele amerykańscy na te 
'•bezwstydne petycye" odpowiadają 
także petycyami silniejszemi—aby 
wystawa była otwarta. Biedny robot 
nik, który musi cały tydzień praco
wać, niecnżeż choć w niedziele wy
stawę zobaczy. Tych duchownych, 
którzy chcą wystawę zamknąć przed 
robotnikami, posądzamy o chęć do
brego zysku, tj. o to aby ludzi mogli 
ściągać do świątyń i "kolektować do
browolnie." 

Cheap Rates to Detroit. 
On account < f The National Con

vention of the Baptist Young Peop
le's U won, the C. H. & D. will sell 
round-trip tickets from all stations 
at one fare for the round trip on Ju
ly 13 and .14. Tickets will be good 
returning until July 19, but can be 
extended until August 1<>, if deposi
ted with the Joint agent at Detroit 
before July 16th. The C. H. & D. is 
the only direct line and the only 
through car route from Cincinnati to 
Detroit. 

ZE STAREGO KM 
SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWCZĄT WRA

CA. Z NIEWOLI. 

Zaraźliwe choroby—Wyrodny syn za
bija własnego ojca Szarańcza w 

powiecie Głupcy ckiem Inno 
najświeższe wiadomości. 

Lwów. Sześćdziesiąt dziewcząt u-
wolniła policja turecka w Carogro-
dzie n.*. żądanie ambasady austrjac-
kiej z rozmaitych zakładów i oddała 
je ambasadzie, która na koszt pań
stwa odesłała je do ojczyzny. Taką 
depeszę otrzymał paryzki "Figaro" 
ze siolicy Turcji. Doniesienie to 
"Figara" uzupełnić musimy tem, iż 
dziewczęta te pochodzą przeważnie 
z Galicji i kilkadziesiąt z nich przy 
wieziono już do Lwowa,* aby w 
sądzie karnym złożyły świadect
wo w śledztwie przeciw bandzie ży-
dowskiej, która od lat kilku prowa
dziła bardzo ożywiony handel dzie
wczętami. Siedmnastu członków tej 
bandy, na czele której stał njejaki 
Izak Schafersstein, siedzi w więzie
niu tutejszego sądu karnego i stanie 
w jesieni przed trybunałem sądu 
przysięgłych. Proces ten będzie je
dnym z najbardziej sensacyjnych, ja
kie rozegrały się w tem stuleciu. 

Epidemiczne choroby. Od 1 do 15 
czerwca grasowała ospa w Polskiej 
Ostrawie, Radwanicach i Pietwałdzie 
i pojawiła się także w Trzanowicach. 
Odra pojawiła się w Polskiej i Nie 
mieckiej Lutyni, Michałkowicach, 
Bąkowie, Mnichu i Zabłociu. Krztu
siec (kaszel kurczowy) w Cisownicy, 
Hermanicach i Puńcowie. Szkarlaty
na w Jabłonkowie, tyfus plamisty w 
Skrzeczoniu. 

Gradobicie. Z wszystkich okolic 
Księstwa Cieszyńskiego nadchodzą 
wiadomości, że grad wyrządził wiele 
szkody. W Krasnej przy Cieszynie 
potłukł na szczęście tylko w kilku 
miejscach ziemniaki i żyto. Także w 
Pruchnej, Drogomyślu, w Ochabach, 
w Międzyrzeczu i około Skoczowa 
zaszkodził nie mało zasiewom i ziem
niakom. 

Chełmno.Ku końcowi kwietnia od
kopano na polach w Małem Czyste m 
grób, który pochodzi z czasów pitztsd 
Chrystusem. Znajdowało się w nim 7 
urn, napełnionych popiołem i spalo
nymi w kształcie skorupy. Niektóre 
zdołano zabezpieczyć przeciwko 
zniszczeniu i mają być przekazane do 
jakiego muzeum. 

Nowe chrzty! Dominjum Pierzy -
skaw powiecie gnieźnieńskim, otrzy
mało nazwę Widau: doininjum Nie-
mojowo w powiecie inowrocławskim, 
nazwę Schonwiese; Huta Niewiemko 
w pomiecie chodzienski, Neuhutte; 
doininjum Międzylesie w powiecie 
wągrowieckim, Ritscherheim. 

Gdańsk. Między robotnikiem Ja-
dzińskiem a własnym jego synem 
Oskarem przyszło do krwawej bójki 
w ich pomieszkaniu w której wyrod-
syn w zapalczy wości tak poranił ojca, 
że ten wkrótce potem ducha wyzio
nął. Mordercę przyaresztowano. 

Ksiądz Józef Król, doktor teologji, 
nauczyciel religji przy gimnazjum w 
Dynaburgu został wywieziony na 
czas nieoznaczony w głąb Rosji za 
to, ponieważ nie pozwolił uczniom 
katolikom uczęszczać wraz z innymi 
do cerkwi ua nabożeństwo. 

Głogówek. W czwartek d. 10 m. 
pojawiła się ciągnąc z południa 
ogromna masa szarańczy; prawie pół
godziny trwał lot tych nieproszonych 
gości. W powiecie Głubczyckim by
ło ich jeszcze więcej, tak że niektóre 
dachy aż szaro wyglądały. 

Toruń. Wygnańcy z Rosji po trzy-
dziestoletniem tam mieszkaniu i to 
Niemcy, wracają w okolicę Miastka 
(Rommelsburg w Pomeranji), zkąd 
wyszli. Musieli porzucić wszystko,na
wet las, który kupili, bo nie chcieli 
przyjąć prawosławia. 

Groszowice. W sobotę 13 m. wie
czorem wydarzyło się na tutejszej 
stacji kolejowej nieszczęście. Dzie
sięć wagonów z węglami zostało na 
drobne kawałki potrzaskanych. Lu
dzie na szczęście nie odnieśli żadne
go uszkodzenia. 

Królewska Huta. W pogranicznej 
kolonji miSszka mistr rzeźnicki Sro
ka, który od 4 miesięcy dopiero jest 
żonaty. Jednego dnia ciężko ją pobił 
i zadał jej 57 ran, poczem zemknął. 
Dotąd go nie zdołano pochwycić. 

Z Sztumskiego. Dawniejszy obe
rżysta J. Hoffmann z Gniewu, miesz

kający u swego brata w Nowej wsi, 
powiesił się 15 z. m. w przystępie 
melancholji, po stracie swej żony i 
wskutek choroby. 

Podzamcze. Kilka dni przed Zie
lonymi Świątkami spaliło się prawie 
z» szczętem całe miasto Słowczew. 
Około 1500 osób znajduje się z po
wodu pożaru bez chleba i dachu. 

Poznań. Prace kanalizacyjne 
połud. strony Starego rynku ulioą 
Wodną a Butelską rozpoczęte przed 
4 tygodniami są mniej więcej na u-
końezeniu. 

Toruń. Dnia 17 bra. wieczorem 
umarł w klinice pana dr. Szumana ks. 
Augustyn Romf, proboszcz w Grzyb
nie w 5(3 roku życia a w 30 roku ka
płaństwa. 

Copot. Poznańskie towarzystwo 
dramatyczne przybędzie w końcu 
lipca do Copot, gdzie mu dać szereg 
przedstawień po polsku. 

Wieś Laskowo w powiecie żniń-
skitn sprzedała hr.Sokolińska komisji 
koloni zacyjnej. 

TELEGRAMY ZAGRANICZNE. 

Ogromna katastrofa. 
Paryż, 15 lipca. [Tel. Am.] Strasz

nego nieszczęścia areną stała się 
miejscowość St. Gervais les Bains w 
Savoy. We środę rano o 3-ei, gdy 
jeszcze wszyscy spali zarwała się 
część góry i zabierając sobą wille let
nie zsypała się do rzeki Bon Naut. 
Mieszkańcy nie mieli nawet sposob
ności zreflektować się, co się dzieje! 
Bardzo wiele osób, które nie zginę
ły w ruinach dómów, powpadały do 
rzeki i potonęły. Z rzeki wydobyto 
dotychczas przeszło 170 trupów. Za
kłady kąpielowe w St. Gervais, mie
szczące się 2060 stóp nad powierz
chnią morza, zostały całkiem znisz
czone. Katastrofę tę spowodował lo-
dowiec, który spadł w rzekę i zata
mował na czas pewien jej odpływ. 

Zmiana w Belgii. 
Brukselia, 15 Lipca. [Tel. Am.]— 

Przedwczoraj odbyło się nowe zebra
nie w celu poprawek w konstytucyi. 
Konstytucya jaką mają uchwalić, ma 
być liberalnych tendencyj, podobną 
do konstytucyi St. Zjed. Sam król 
Leopold, liberał, pragnie tej zmiany, 
wbrew woli partyi monarchistów bel
gijskich. 

Zatonięcie wyspy. 
Londyn, 15 lipca. (Tel. Am.)— 

Wyspa Sangir na Oceanie Spokoj
nym, między wyspami Filipińskiemi 
została dotknięta straszną katastrofą. 
Oto wsKutek trzęsienia ziemi część 
tej wyspy zapadła się w morze. Je
denaście wiosek utonęło. 

Pasteur chory. 
Paryż, 15 Lipca. [Tel. Am.]—Dr. 

Pasteur, słynny francuski uczony i 
wynalazca środka lecznicego prze
ciw wściekliźnie, zasłabł na cholerę. 
Przyjaciele jego są tym wypadkiem 
bardzo zaniepokojeni. 

Wybory w Anglii. 
Londyn, 15 lipca. (Tel. Am.)— 

Wybory przedstawiają się jak nastę
puje: 194 konserwatystów, 103 libe
rałów, 27 liberał-unionistów, 27 anti-
Parnelistów, 5 robotniczych i 4 par-
nellistów. 

Astor żyje. 
Londyn, 15 lipca. (Tel Am.) Astor 

milioner, którego śmierć tak szybko 
rozkrzyczały pisma po świecie, jest 
w stanie rekonwalescencyi. 

Robotnicza organizacya. 
Chicago, III., 15 Lipca [Tel. Am.] 

Przy wódzcy tutejszych stowarzyszeń 
robotniczych postanowili zorganizo 
wać wojskowe kompanie, które w ra
zie następnego się starcia pracy z 
kapitałem, mają służyć do zwalcze
nia Pinkertonów. Organizacya ta ma 
mieć 1000 ludzi dobrze uzbrojonych, 
i gdyby zachodziła potrzeba może 
także pełnić służbę dla stanu. Pier
wszym jednakże celem jest zwalcze
nie Pinkertonów. Organizacya te wy
słały już petycyę do sekretarza sta
nu, prosząc o przywilej na podobną 
organizacyę. 

Cyrus W. Field umarł. 
New York, 15 Lipca. (Tel. Am.)— 

Cyrus W. Field umarł we wtorek o 
lOej rano w swej własnej rezydencyi. 
Powinien on być znany z nazwiska 
z tego, iż był projektodawcą połą
czenia Europy z Ameryką za pomo
cą drutów telegraficznych. 

Cyniczny obserwator ludzkiej na
tury, powiada, że kobieta chętnie 
płaci 25c. za rzecz wartującą 50c. a 
jej wcale niepotrzebną, podczas gdy 
mężczyzna zapłaci 50 c. za rzecz 
25 centową, ale potrzebną. 

STRAJK ROZCIĄGI SIĘ NA CAŁĄ 
OKOLICĘ MONONGAHELA. 

Lada chwila należy się spodziewać za
ciętej bójki, skoro nie należący do 

miii robotnicy, zaczną pracę, 
protegowani przez wojsko. 

Pittsburg, 15 lipca. (Tel. Am.) Ro
botnicy w t. z w. "wyższych" i "niż
szych' fabrykach Carnegie, w tem 
mieście, zastrajkowali wczoraj w po
łudnie. O 3ej po południu fabryki 
zostały zamknięte a ogień w nich 
wygaszono. Strajk ten nastąpił, po
nieważ kompanie niechciały trakto
wać z strajkeraini w Homestead. 

Będzie to więc jeden z najwięk
szych strajków, jaki można zanoto
wać w walce pracy z kapitałem. Ro
botnicy w Keystone Bridge Co., nie 
należą do unii i strajkować obiecują 
dopiero wtedy, kiedy konieczność 
będzie tego wymagać. 

Zastrajkowali także robotnicy w 
Beaver Falls. 

Wobec tych przygotowań robot
ników, władze nie wiedzą co począć! 

Zarząd w Homestead sparaliżo
wany niejako!... 

Wydano tam na razie okólnik, aby 
aresztowano każdego przybysza, któ-
ry nie będzie się mógł wylegitymo
wać, skąd przychodzi i po co. 

Wojsko rozstawiło patrole po ro
gach ulic, aby tym łatwiej skabów 
do fabryk sprowadzić!... 

W okolicy czeka wielka liczba o-
sób; są to, jedni powiadają, skabi, 
drudzy zaś twierdzą, że to zasiłki ro
botników-unistów, do mającej się 
rozegrać walki!... Strajkerzy nie 
będą stawiać oporu skabom, ale będą 
się starali namową cofnąć ich od tego 
haniebnego kroku, (idy zaś i to nie 
poskutkuje, czekać będą aż wojsko 
wyjdzie z miasta. 

Komitet z Washington u, po zba
daniu na miejscu panującej sytuaeyi, 
odjechał wczoraj, aby zdać sprawę 
przed kongresem. 

Mieszkańcy lada chwila spodzie
wają się walki!... Obiega pogłoska, 
że strajkerzy "wykurzą" z miasta 
nieproszonych gości! 

Pomoc przyrzekają im zewsząd. 

STRAJKERZY W IDAHO. 
Zaburzenia niemal takiej samej 

natury mają miejsce w kopalniach 
w Idaho. W poprzednim numerze 
donosiliśmy właśnie o tym strajku. 
Otóż we czwartek, strajkorzy do
brze uzbrojeni, opuścili Wallace, a 
połączywszy się ze strajkerami z 
Mullen", ruszyli w dolinę Missoula, 
oczekując na spotkanie się z woj-
skiem. Wszystkie bióra telegraficz
ne znajdują się pod zupełną kontrolą 
robotników, urzędnicy są formalnie 
niewolnikami tychże, a inni zostali 
z miasta wypędzeni. 

Strajkerzy napotkali w drodze na 
silny oddział skabów i okrutnie ich 
pobili!... 

Z wojskiem spotkania nie było. 
Według ostatnich telegramów z 

Wallace, uzbrojeni strajkerzy po
wracają do domów. Uniści odnieśli 
kompletne zwycięstwo—i praca ma 
się wkrótce rozpocząć. 

WIADOMOŚCI Z PITTSBURGA. 

Józef Soboński, 12 letni chłopak 
został przejechany w Allegheny lek
kim powozem. Rany jakie odniósł nie 
są niebezpieczne. 

Michał Matuszek i Fr. Kruskow-
ski, dwaj polscy chłopacy zostali a-
resztowani za włamywanie się do wa
gonów kolei Junction. 

W parafii Św. Stanisława przy 15 
ulicy zagotowało się znowu. W o-
statnim tygodniu ks. Miśkiewicz,pro
boszcz tejże parafii, wyjechał do Eu
ropy, a ten wyjazd jest przyczy 
ną nowych zaburzeń. Biskup Phelan, 
na miejsce Miśkiewicza przysłał ja
kiegoś młodego księdza z Detroit, 
który jest profesorem w tamtejszem 
seminaryum duchownem polskiem, a 
który zeszłej niedzieli odprawił pier
wszą mszę. Kilku członków z komi
tetu udali się do księdza i zażądali 
książek. Ksiądz M. podobno odjeż
dżając, zostawił książki w pewnem 
miejscu, aby każdy z członków mógł 
je rewidować. Spodziewał się snać 
tych zaburzeń. Otóż książki przej 
rżeli członkowie komitetu, na mityn
gu w hali przy kościele i tam przy
szło do burzliwego za ieszania. 

Gwałt stał się tak wielki, że mu
siano przywołać policyę. Nowy ks. 
powiada, że gdyby zaburzenia te 
trwać miały dłużej, natenczas koś
ciół zamknie i odjedzie skąd przy
szedł.... do Detroit. 

WIADOMOŚCI ZE ST. LOUIS. 

St. Louis, Mo., 75 Lipca. (Spec. 
Kor.) Con Ryan, który był niedaw
no temu aresztowany za morderstwo 
w drugim stopniu, a następnie za ka
ucyą wypuszczony na wolność, do
stał się znowu do więzienia, tym ra
zem za napad na drodze na pewną 
panią, któią obrabował z pieniędzy i 
złotego zegarka. 

Barney, Jones, znany na całą tu
tejszą okolicę koniokrad — został 
schwycony ubiegłej soboty za kra
dzież i ponownie osadzony w więzie
niu. Opowiada on: Urodziłem się już 
ze zdolnościami kryminalisty, a od 
13 roku rozpocząłem praktykować 
moje obecno szlachetne rzemiosło. 
Włamywałem się, rozbijałem kasy i 
kradłem konie,za co skazany dotych
czas byłem na 127 lat więzienia, na 
małe rzeczy nie łakomiłem się. W 
więzieniu byłem tylko 27 lat, a tak 
zawsze na wolności. No i ten czło
wiek też zadowolony!... 

L. Noonan uderzył w twarz panią 
Lizie Butler i zabił ją na miejscu. 
Żyli oboje "na wiarę." Noonan are 
sztowany. 

Rada municypalna zamyśla urzą
dzić w mieście łazienki parowe, któ
re będą własnością gminy. 

.futro w sobotę odbędzie się w 
Liodell* parku mityng partyi ludo
wej w celu ratyfikaeyi nominacyi 
prezydenta z tejże partyi. 

W dniu 19 lipca odbędzie się w 
Jefferson City stanowa konweneya 
demokratyczna, na którą ze St. 
Louis wyjedzie przeszło 500 delega
tów. 

"DJABŁU NA SMOŁĘ." 

Następujące osoby w Śt. Louis, 
Mo., są wezwane do zapłacenia pre
numeraty za "Amerykę w Toledo:" 

Jos. Schultz $1.50 
A. Piekarski 1,50 
A. Ewertowski 1.50 
Jan Zieliński 1.50 
M. Krajeski, grosernik,.. 1.50 

Wydawców innych gazet ostrze
gamy, aby się mieli na ostróżności 
przed powyższymi osobami. 

Jeżeli powyższe osoby nie uiszczą 
się i długu w przeciągu miesiąca, to 
te pieniądze muszą wypłacić djabłu, 
na smołę, uby ich dobrze wygotował 
po śmierci. Taki człowiek, który za 
gazetę nie płaci, to okropnie ciężką 
śmiercią umiera. 

DROBNE NOTATKI. 

Obliczono, źe w 90 latach, przy 
takim jak obecnie wzrośnie ludności, 
Australia będzie mieć 40,000,000 
mieszkańców. 

Na wystawie chicagoskiej będzie 
się znajdować topograficzna mapa 
stanu New York—tuż poza budyn
kiem tego stanu. 

Pewien bostoński pisarz obliczył 
że w niebie jest 1,800,000,000 dusz 
przeciw populacyi piekła, wynoszą-
Coo$175,000,000,000. Niezłe! 

Galileusza pierwszy teleskop był 
zrobiony ze zwyczajnej rury ołowia
nej, na której obu końcach były u-
mieszozone zwyczajne szkiełka z o-
kularów. 

Kobiety uf Stan. Zjed., zyiżywają 
rokrocznie 1,800 funtów złota do 
zalewania zębów. I jeszcze są tacy, 
którzy dziwią się dlaczego amery
kanki tak drogo się sprzedają!.. 

Woda w rzece. Nil spadła 6 cali na 
przestrzeni 1,000 mil! Zwykle zbiera 
corocznie w czerwcu aż do sierpnia 
24-20' ' ponad zwyczajny poziom wo
dy i wtedy koryto swe rozszerza w 
Dolinie Egipskiej, na 12 mil. Wy
lew nagły był w r. 1829, kiedy uto
piło się $0,000 ludzi. 

Rosyjski malarz jakiś, wykończa 
trzy obrazy na wystawę chicagoską. 
Obrazy dwa przedstawiają Kolumba 
w chwili gdy wylądował, na jednęz 
wysp, pobrzeża amerykańskiego, a 
trzeci gdy Kolumb, chłopięciem bę 
dąc, ratował się z rozbitego okrętu 
na odłamku maszta. Czwarty obraz 
przedstawia podobno cara, z gatun
ku.... nierogacizny! 

Obliczono, iż przeszło 0,000 kobiet 
zajmują w Stanach Zjedn. miejsca 
pocztmistrzyń. Najwięcej ich jest w 
rennsylvanii, bo 463, w Virginii, 
460, w N. Carolin ie 322. Inne stany 
mają po 200—w Ohio 250, w New 
York 243, w Georgia 216, w Texas 
210 i 208 w Kentucky. W Alasce 
tylko jedna kobieta zajmuje takie 
stanowisko, a w Rhode Island i w O-
klahoma po 10. 

Górnicy ze Snowden i z innych 
miast są uzbrojeni i czekają tylko, 
czyli mają ruszyć na pomoc 'strajke-
rom w Homestead i wypędzić woj
sko!... 


