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AMERYKA W TOLEDO 

Wychodzi w każdą środę i sobotę. 
Kosztuje $1.50 na rok z góry. (25 

centów na 2 miesiące). 
Pod żadnym warunkiem za gazety 

nie kredytujemy. 
Zamawiać gazetę można każdego 

czasu. 
Adres można zmienić kiedykol

wiek, ale należy podać zawsze stary 
i nowy adres. 

Na nowy rok wydajemy "Kalen
darz Polski," który stałym prenume
ratorom bezpłatnie poślemy. 

AMERYKA jest gazetą niezależną 
od żadnej partyi, ani też nie jest or
ganem żadnych "spółek byzneso-
wych." ——- »*- •• 

Naszem hasłem jest: "Precz z o-
błudą! Naprzód z wolą Ludu." 

AMERYKA donosi najwięcej robot
niczych wiadomości. 

AMERYKA sądzi wszystkie klasy 
według równej sprawiedliwości (nie 
uznaje "odmiennej sprawiedliwości" 
dla bogaczy). Uczciwie postępuje i 
nikogo się nie boi. 

Drukuje najlepsze utwory literac
kie, przeważnie oryginalne. (Jedy
na gazeta polska w Ameryce, która 
drukuje powieści, romanse i nowele 
oryginalne). 

AMERYKA ma ścisły druk i w jed
nej kolumnie pomieści więcej wia
domości, niż inne gazety polskie w 
dwóch. 

AMERYKA wychodzi dwa razy na 
tydzień, zatem donosi wiadomości 
wcześniej, niż inne gazety polskie. 

AMERYKA jest najtańszą gazetą 
polską. 

A. A. PARYSKI, WYDAWCA. 

140 St. Clair st., Toledo, Ohio, 

NOWY KOSCIOŁ. 
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Związkowcy nie potępiają wszystkiego. 
[Korespondencya AMEHYKI.]  

j ST. LOUIS, MO. 
| 9 Września, 

Jedną z największych krzywd ja
kie nam członkowie Zjednoczenia za
dają, jest posądzanie Związkowców 
o niedowiarstwo i występowanie prze
ciw księżom. Że pomiędzy księżmi 
naszymi jest wielu, którzy przynoszą 
tylko hańbę narodowi,że poniżają Św. 
wiarę wobec całego świata,temu nikt 
zaprzeczyć nie może. Ażeby zaś dla
tego, że oni przyobleczeni w sutannę 
milczeć na wszystko, albo jeszcze ich 
niegodziwe postępowanie pochwalać, 
toby się sprzeciwiało wszelkim pra 
wom naturalnym a z drugiej strony 
byłoby wielką zmewagą dla wielu go
dziwych kapłanów, którzy całe swe 
życie poświęcają dla dobra powierzo
nych im wiernych. Jako przykład do
brego pasterza możemy postawić ks. 
Urbana Stanowskiego, prob. parafii 
św. Stanisława Kostki. Parafia ta 
przed kilku laty, zaledwie małe da
wała znaki życia, a dzisiaj pod kiero
wnictwem tego kapłana należy do 
największych w mieście,a że tak jest, 
to świadczy o tem nowo wzniesiony 
kościół, (Patrz rysunek na 1 stronni
cy. RED. AMER.), który przepychem, 
wspaniałością i gustem budowy prze
wyższa wszystkie w St. Louis. Co się 
tyczy parafian, to są przeważnie lu
dzie żyjący z pracy rąk, gdyż o kapi
talistach polskich jeszcze obecnie w 
St. Louis mówić nie możemy. Pomi
mo tego iż sami biedni niosą w ofie
rze co mają, ale jednak -yidzą że te 
ofiary nie przepadają gdzieś w bez
dennej otchłani, lecz mają kościół, 
który kosztuje 85 tysięcy dolarów. 
Poświęcenie odbędzie się uroczyście 
dnia 18 bm. Na szczególniejszą uwa 
gę zasługuje i to, iż nigdy nie sły
szeliśmy o żadnych składkach od lu
dzi nienależących do parafii tejże. 
Jest atoli daleko większy powód 
przez który ksiądz Urban Stanowski 
zasługuje sobie na ogólny szacunek. 
W niedzielę dnia 28 Sierpnia wstą
piłem do kościoła. Po chwili spostrze
głem. iż rozdawano kartki, natural
nie i ja dostałem jednę. Rzuciwszy 
okiem, zaledwie oczom swoim uwie
rzyć chciałem, na kartkach tych była 
pieśń narodowa: "Boże coś Polskę" i 
nie czekałem długo, gdy wszyscy za
śpiewali ten hymn błagalny. Dodaje 
nam to nadziei, iż za taką pieśnią 
wejdą i inne w użycie jak "Horał" 
(Z dymem pożarów).Gdyby inni księ
ża poszli za przykładem ks. Stanow
skiego, i wpajali w lud miłość do 
pieśni narodowych, to ten naród ko
chając narodowe pieśni, pokochałby 
zarazem wszystko co jest polskiem,a 
w takim razie zniknęłaby różnica po
między Z w. Nar. Pol. a Zjed. R. K., 
gdyż wszyscy mieliśmy jedea cel wy. 
tknięty. Mówiąc o odbudowania Pol
ski, musimy przyznać, że tylko ten 
naród, na barkach swoich podniesie 
pogrzebaną ojczyznę. Aby zaś nikt 
,nie powiedział, iż to napisałem z po
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NOWY KOŚCIOŁ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, W ST. LOUIS, MO. 

chlebstwa, lub z namowy, wyznam o-
twarcie iż do parafii tej wcale nie na
leżę, a z ks. Stanowskim znam się 
bardzo mało. Pochwalam tylko to co 
jest goduem pochwały i każdy Polak 
z uczuciem narodowem uczynić po
winien. * A. D. OSSOWSKI, 

Związkowiec. 

(Nowy kościół jest 95 stóp szero
ki, 145 stóp długi, dwie przednie 
wieże sięgają 130 stóp, a kopuła 160 
Wszystkie okna są kolorowe, każde 
przedstawia jakiegoś świętego. PRZ. 
RED. AM.) 

na gwoździu na 1 piętrze i to go u-
ratowało od śmierci. 

Z PITTSBURGAI OKOLICY 

Sprawa Józefa Rowianka,redakto
ra tutejszej słowackiej gazety z ks. 
Józefem Kossalko i Franc. Puchę 
rem została ukończona. Ks. J. Kos
salko i Fr. Pucher zostali skazani na 
zapłacenie $200 kary każdy i odsie
dzenie 1 miesiąc w kozie. Rzucili o-
ni potwarz na p. Rowianek, jakoby 
tenże przywłaszczył sobie pieniądze 
zebrane na obronę oskarżonych o 
morderstwo Todta, Rusnocka i Sa-
bola. Za to powędrowali do kozy.Do
dać tu wypada że ks. Kossalko jest 
wydawcą gazety Jednota, a Pucher 
redaktorem. 

W Turner Hall na S. Canal ulicy, 
na zabawie urządzonej staraniem Sło
waków, przyszło do kłótni o dziew-
czynę, między dwoma żołnierzami, 
nazwiskiem Jan Pojanko i Mich. Śli
na. Zażartość ich wzrosła do tego 
stopnia, że Ślina wyjąwszy rewolwer, 
strzelił do przeciwnika, raniąc go 
boleśnie, acz nie niebezpiecznie. Śli
na został natychmiast aresztowany, 
Pojanko zaś po opatrzeniu rany zo
stał odesłany do szpitala. 

Kilka dni temu aresztowąno tu pi 
jaczynę na ulicy, który groził prze
chodniom rewolwerem. Pokazało,się 
że zawadyaka pracuje w Homestead, 
i że należał do zbójeckiej bandy Pin-
kertona. Niedziwota zatem, że tak 
przywykł do zbójeckiej profesyi!... 

Strajk w Homestead przeszedł w 
nową fazę, a mianowicie strajkerzy 
nie chcą posyłać dzieci do szkoły,po
nieważ nauczycielki są córkami nie-
unijnych robotników. 

W. Blakeley z Allegheny spadł w 
otwór elewatora z 6-go piętra i moc
no się poranił. Zawisł przypadkowo 

Browarski z Colwell ulicy jest o-
skarżony o... używanie gruntu na nie-
moraiae cele. Podobne skargi wyto
czono kilkunastu innym. 

W. Eggerton i T. Toley, za kra
dzież gazet do innych osób adreso
wanych, zostali skazani na dziesięć 
dni kozy. 

B. Brawski, polak, został areszto
wany za znęcanie się nad krową w 
sposób nieludzki!... 

Na Forbes ulicy, 1. 516 zachoro
wał S. Machies na ospę. 

WIADOMOŚCI Z CLEVELAND. 

Wołkowicz zapłacił karę w sądzie 
za kramarzenie towarami, nie mając 
na to licencyi. 

"Plain Dealer" jedno z tutejszych 
pism wypędziło od pracy wszystkich 
unijnych zecerów. 

Na krzyżówce Connottan przy 
Wageman ulicy, przejechała loko
motywa Dawida Richards, maszyni
stę. 

Pani Rutkowska żaliła się na poli-
cyi, że mąż jej zdezertował. Wiado
mość tę podajemy za pismami an
gielskiemu 

W. Rossypal, czech, został skaza
ny na $100 kary i pół roku więzienia 
za niemoralny napad na M. Jokiel, 7 
letnią dzieweczkę. 

Na poczcie są następujące listy 
niedoręczone. Panna M. Piechowska, 
W. Karuszewski, A. Baczewski, J. 
Czepliński, I. Olutyński, A. Pewal-
kowski, L. Kułatkowski, M. Małec
ka, A. Chajoński, K.)Kaszowski. 

Miasto zawsze robi zazwyczaj wie
le krzyku, ale gdy do wykonania 
przyjdzie — śpią ^irzędnicy. Teraz, 
gdy cholera takim panicznym stra
chem obejmuje ludność, krzyczą u-
rzędnicy, aby miasto oczyszczać, a 
mimo to na Oakdale ulicy przez trzy 
dni leżał koń zdechły!... 

NOWINY KRAJOWE. 

Slub Związkowców. 
KoresponiltMieya AMERYKI.  

GRAFTON*, O., 9 Wrześ.—W środę 
24 Sierpnia odbył się ślub nadobnej 
panny Ewy Nowakowskiej, córki To
masza Nowakowskiego, członka gru
py 174 Zw. Nar. Pols., z panem Sta
nisławem Janas, także związkowcem. 
Gody weselne trwały dwa dni,bawio
no się ochoczo i przykładna zgoda 
panowała między wszystkiemi bie
siadnikami. Młodej parze życzę set
kę latek i dwie kopy dziatek. 

Jeden z przyjaciół. 

Sullivan pobity. 
NEW ORLEANS, 9 wrześ. — Bójkę 

na pięście, która toczyła się między 
Sulli vanem a Corbettem, wygrał ten 
ostatni. Sullivan, gdy został pobity, 
długo leżał jak bez duszy i nie mo
gli się go docucić. Gdy przyszedł do 
sił i do przytomności płakał jak 
dziecko, że jego miejsce jako bokse
ra zajął inny. Chciał nawet otruć się 
ale przeszkodzono mu w wykonaniu 
tego zamachu. 

Newyorska sensacja. 
NEW \ OKK, 9 wrzoś.—W czwar

tek odbył się ślub panny M. K. Gale, 
z Archihold'em Iiaynes, jednym z 
tutejszych arystokratów. Haynes 
liczy 42 lat. Slub ten wywołał wiel
ką sensacyę w kołach przyjaciół 
Haynes'a. 

Pożarty przez tygrysa. 
MAYKVILLE, Ky, 9 wrześ.—Pod

czas parady cyrku Sell'a tygrys w je 
dnej z klatek rzucił się na pogromcę 
i nie odstąpił od swej ofiary, dopóki 
nie była trupem. 

Kwakierskl poeta. 
HAMPTON, Kalis, N. H.,9 wrześ.— 

J. G. Whittier umarł po kilkudniowej 
chorobie. Zmarły pozyskał sławę ja
ko jeden z wybitniejszych poetów 
kwakierskich. 

Trzech murzynów linczowano. 
PARIS, TEX., 9 września.—Dzie

więć mil ztąd biali rzucili się na mu 
rzvnów i trzech z nich: Walker'a, 
Arrnora i Ransama powiesili. 

PRZYJACIEL. 

0 CHOLERZE. 

POŻARY. 
Bobrowek, Szląsk.—Trzydzieści 

budynków. Trzy osóby zginęły w o-
gniu. 

Przyszło do strzelaniny. 
CHICAGO, 9 wrześ. — Gdy chciano 

zamknąć tor wyścigowy w Garfield 
parku przyszło do bójki, w której 2 
ludzi zastrzelono, trzeciego śmiertel
nie poraniono i kilku nieznaczne od
niosło rany. Zastrzeleni są Power i 
McDowell, Brown,zaś teksaski milio
ner jest śmiertelnie ranny. Brown 
rozpoczął strzelaninę. 

Zaprzestano pracę. 
KXOXVILLE, TENN. 9 września.— 

Właściciele kopalń w Cool Creek i 
Oliver Springs dystryktach wydali 
rozporządzenie zaprzestania pracy aż 
do dalszego powiadomienia. Sprawa 
z dniem każdym się pogarsza i nie
długo należy się spodziewać ogólne
go strajku w dystryktach wymienio
nych i w Jellico. 

List Harrisona 
WASHINGTON, 9 września.— Pre

zydent Harrison wydał do publiczno 
ności list ogólny,w którym jako kan
dydat na prezydenta wypowiada swo
je zdanie o polityce i przyjmuje pu
blicznie nominacyą. 

Niektóre z określeń na powyższy wy
raz, nadesłane ua popis konkursowy. 

Niedawno jedno z pism angielskich 
wyznaczyło nagrodę za najlepszą de-
finicyę wyrazu "przyjaciel." Nagro
dę otrzymał autor określenia: 

Pierwsza osoba którą spotykamy, 
gdy cały świat dla nas istnieć prze 
staje. 

Poniższe nie otrzymały nagrody, 
choć może odznaczają się trafniej
szym poglądem: 

Ktoś, kto zastanawia się nad mo-
jemi potrzebami, nim na to zasłuży
łem. 

Trójprzymierze trzech wielkich sił: 
Miłości, Sympatyi i Pomocy. 

Ktoś kto rozumie nasze milczenie. 
Ktoś, kto wydostawszy się na 

wierzch drabiny nie zapomina o to
bie, jeśliś został na dole. 

Asekuracya przeciw mizantropii. 
Ktoś, kto sobie jest wiernym i ta

kim być dla ciebie pragnie. 
Ten sam dzisiaj, ten sain jutro,tak 

w szczęściu, powodzeniu jak niesz
częściu. 

Rzadkość w dziewiętnastym stule
ciu. 

Ktoś, kto mi jest powierniejszym, 
niż ja sam sobie. 

WARSZAWA, 9 wrześ.—W dzielni
cy zamieszkanej przez żydów było 
przedwczoraj 5 wypadków cholery. 

BERLIN, 9 września.—Wyszło od 
rządu rozporządzenie aby żadnyolj 
osób z Rossyi w granice Niemiec nie 
wpuszczano. 

ERIE, PA., 9 wrześ.—Parowieo LA* 
dia przybył tu do portu przedwczoraj 
mając na pokładzie dwa wypadli! 
śmierci, ze wszystkiemi symptomami 
cholery. Doktorzy głoszą że nie byłą 
to wcale cholera. 

Rio JANEIRO, 9 września.—Paro
wiec Ranberge, przybywający z nie
mieckich portów, chciał wjechać do 
portu bez poprzedniej inspekcyi 
przez urzędników kwarantanny. Za
trzymano go wystrzałami z fortecy. 

PETERSBURG, 9 września.—We. 
dług rządowego raportu w ubiegłą 
sobotę było 4,370 nowych wypadków 
cholery z tej liczby 2,0 73 umarły. 
Porównawszy cyfrę tę z piątkową, 
cholera wzmogła się o 564 wypadków 

PARYŻ, 9 września.—Przedwczoraj 
odesłano do szpitala 47 osób zapad
łych na cholerę; Z tej liczby 24 u-
marły. Doktorzy mimo to krzyczą,te 
nie ma azyatyckiej t'holery, choć wi* 
doczna, że ludzie na tę zarazę umie* 
rają. 

LONDYN, 9 września.—Rząd Buł-
garyi ustauowił kwarantannę przy 
ujściu rzeki Dunaju, z obawy, aby 
Jo kraju nie w prowadzono cholery, 

< )strożnośc tę szczególnie zastosowu-
ją od okrętów z portów rosyjskich 
uadchodzących. 

NEW YOKK,9 rześ.—Dr. P. Gibie* 
z Pasteura instytutu po dłuższyoh 
próbach, czyli laseczniki cholerycz
ne giną w słonej wodzie, przyszedł 
do wręcz przeciwnego zdania. Prze
konał się, że nietylko nie giną alą 
owszem szybciej się mnożą. 

MONTREAL, QI E., 9 wrześ.—Zarząd 
komisyi sanitarnej w Kanadzie wy. 
dał także regulamin, według którf* 
go, nie wolno wpuszczać do portu Q* 
krętów przybywających z Europy « 
miejsc, w których grasuje cholerą. 
Regulamin ten dotyczę całej Ka
nady. 

N KW YORK, 9 wrześ.—Na okręci* 
Rugia zachorowała na cholerę polką 
.lózefa Piechocka, 30 lat liczącą. W 
porcie umarło dotychczas 15 osób, ą 
w drodze do Ameryki 31. Każdego 
trupa spalą i popioły jego zachowu
ją w ziemię. Bogacka przychodzi do 
zdrowia. 

BERLIN, 9 września.—Dr. Koch i 
Rath po dokładnej analizie wody w 
Elbie przyszli do przekonania, że 
jest ona w znacznej ilości zanieczysz
czona cholerycznemi miazmarai.Z tej 
też przyczyny w Humburgu i w mia
stach nad rzeką tą położonych szerzy 
się tak bardzo cholera. 

RADA DLA MĘŻÓW. 

Jak należy postępować, aby w mał* 
żeństwie zawsze zgoda panowała. 
Wystrzegać się wszelkich z żoną 

dysput i argumentów. 
Dąć spokój wszelkim pogróżkom i 

karom oraz namowom, aby podług1 

twego życzenia postępowała. 
Starać się o przyjemności dla niej 

w różny sposób. 
Nie odrzucić żadnej jej prośby,ną 

którą można zezwolić. 
Zostawić dom i dzieci pod jej tyl

ko dozór. 
Dawać jej przynależne na gospo

darstwo pieniądze kiedy wypada—* 
punktualnie. 

Strzedz się pożyczania od niej. 
Mówić do niej, gdy ona do ciebię 

mówi. 
Milczeć jeśli ona straciła cierpli* 

wość lub uskarża się. 
Nie opowiadać jej ani plotek ani 

zbytnich zwierzeń, chyba wtedy gdy 
konieczne. 

Być z jej gospodarstwa zadowolo
nym, lub nie zdradzać niezadowole* 
nia. 

Nakoniec wysłać ją wraz t dzieć
mi co roku na prowincyę dla polep* 
szenia zdrowia i spoczynku. 

DROBNE WIADOMOŚCI. 

W Chicago w Garfield parku are
sztowano 160 osób, podczas wyści
gów i tor wyścigowy zamknięto. 

Partya ludowa w New Hampshire 
nominowała na gubernatora, W. O. 
N oy es* 

Gubernator McKinley podpisał do
kument, który skazywał na śmierć 
Craig'a i McCarthy'ego. Egzekucy^ 
wykonano w czwartek nocy. 


