
Here is a hard, plain truth. If you have a 
good thing, write about it, talk it up, adver
tise it. Intrinsic merit is all right; but in 
this hustling and bustling age, he that blow* 
eth r.ot his own horn, the same it shall not 
be blown. This is a homely way of stating 
an immortal truth. 

A A/T TH "R"K" A Jr\- 1VX l1Jx V Jl xxxjl 

The man who observed that the Uf£ff rivffff 
generally happened to ran close to the large 
cities has now discovered that the Arms that 
d i t * • lar^s^t amount of business gen
erally happen to have the largest advertise" 
meiit in the paper*. 

TOM V. No. 16. TOLEDO. OHIO, SOBOTA, 18-go KWIETNIA. 1891. PRENUMERATA: $1.50 NA KOK. 

WHAT IS 

Out of Si 
A man trying to do business without Advertising. 

He always was and always will be out qt sight. 
The virtue of Newspaper Advertising has be
come an established fact among enlightened 
business men. 

If you contemplate doing any Newspaper adver
tising drop us a note enclosing copy of your 
advertisement, or saying what space the ad
vertisement will occupy, and the length of 
time you wish the Advertisement inserted. 
We will promptly send estimate of cost. 

FOR FURTHER INFORMATION: ADDRESS 

THE AMERYKA COMPANY, 
140 and 142 St. Clair St, TOLEDO, 0. 

KIEROWNICY POLSCY 

OBCHODU I SPRAW NARODOWYCH 
W MILWAUKEE, 

To banda najzwyklejszych pijaków 1 o* 
szustów, którzy swe osobiste 

brudy chcą pokryć pa-
trjotyznieni. 

W. C. ABBEY & CO, 
T^iiliaI^ayittt nw and llló CHERRY STREET, BLISKO DWORCA 
UllDCllOWy OlOF I WHEELING & LAKE ERIE. 

Najtańsze miejsce do kupowania Naczyń 
Glinianych, Blaszanych, po 5c i 10c., Lamp, 
Noży i Widelcy, Filiżanek i Cpodków, Ta
lerzy, Dynerek, etc., etc. 

Ustanowiliśmy specjalnie niskie ceny na następny tydzień i prosimy naszych 
odbiorców, aby przyszli i przekonali się. 

Mamy dużo pozostałych od garniturów i par naczyń porcelanowych, glinia
nych i miedzianych, który wysprzedajemy bardzo tanio. PRZYJDZCIE W 
TYM TYGODNIU, TO DOSTANIECIE WSZYSTKO TANIO. 

Pamiętajcie na numer, 

ABBEY'S, 1113 & 1115 CHERRY ULICA. 

NOWY STOR Z MEBLAMI. 

Barnes iW heeler 
Sprzedaj a piękne, średnie i zwyczajne 

Meble! Meble! 
TKANINĘ I ŁÓŻKA. 

Ten stor został dopiero otworzony pod No. 610 SUMMIT ULICY i posiada 
na składzie kompletny wybór NOWYCH MEBLI. Wszystkich czytelników 

«•' AMERYKI" prosimy aby nas odwiedzili, jeżeli komu potrzebne meble. Sami 
się przekonacie, że u nas wszystko taniej możecie kupić. Wszystkie meble, 

|# jakie tylko kto chce to w naszym storze może dostać. 
PAMIĘTAJCIE NA NUMER, 

i m in i i r i i ni i lana. 
WAGONY SYPIALNE 

Iż wyściełaneini fotelami, za które ex
tra nie płaci się. 

Dnia 21 Kwietnia pociąg kolei 
"Nickel Plate" pojedzie prosto do 
Pacific Coast (wybrzeża oc. Spokoj
nego), .aby zaspokoić wymagania po
dróżnych udających się do wszyst
kich miast w Minnesota, Iowa, Mis
souri, Kansas, Nebraska, w obu 
Dakotach, New Mexico, Colorado, 
Wyoming, Montana, Utah, Idaho, 
Nevada, California, Oregon i Wa
shington. Po informacje zgłosić się 
do któregokolwiek agenta tej kolei 
lub do: B. F. Horner,Gen. Pas. Agt., 
Cleveland, O. 

WIADOMOŚCI KRAJOWE. 
|T Barnum, <5w słynny król cyrkowy, 

umarł w Bridgeport, Conn., d. 7-go 
Kwietnia. 

Z więzienia w Sing-Sing, N. \ 
uciekło czterech więźniów, wskoczy
li na pociąg i zdołali się ukryć. 

Doktór Zaremba zamierza wyda
wać w New Yorku nowe pismo p. t. 
"Lekarz Domowy''. Pismo to ma wy
chodzić raz na miesiąc. 

W Waukesha, Wis., zaczadzeni 
zostali gazem węglanem małżonko
wie Prusińscy w ubiegłą sobotę. Mąż 
liczył 73 lat a żona 7-1. 

W Chicago podczas municypal
nych wyborów wybrani zostali pola
cy: Piotr Kiełbasa, na skarbnika 
miejskiego, i Stanisław Kunz, na 
aldermana 10 wardy. 

Dnia 9-go Kwietnia z New Yorku 
wyjechali do Washingtonu,w charak
terze delegatów kolonji polskiej, 
pani T. F. Kraemer i Piotr hr. Wo-
dzicki, celem zaproszenia prezyden
ta Stanów Zjednoczonych i jego mi-
listrów na obchód 3go Maja. Dele

gaci mają także prosić kongres o po
pieranie chociażby moralne > pclskiej 
sprawy. 

CZY NAS NIE WSTYD, 

Że oiemcy występować muszą w obro
nie robotników 2 

Stowarzyszenia niemieckich robot
ników postanowiły wystąpić z żą
daniem, aby pracodawcom nie było 
wolno wyzyskiwać polskich robot
ników, którzy pracują, często za po
łowę zwykłego wynagrodzenia i są 
zmuszeni w Berlinie i innych mias 
tach niemieckich prowadzić życie 
nader nędzne. W dwóch stancyjkach 
w Berlinie znaleziono 15 polaków 
sypiających na barłogu i żywiących 
się jałowemi kartoflami, pomimo, że 
pracowali ciężko od rana do wieczo
ra. A polska pra?a europiejska o nę
dzy tych rodaków jeszcze nigdy nie 
wspominała choć przeciw emigracji 
wszystkie gazety występują: Czy 
tu nie odgrywają nasi pańowie roli 
zdrajców ojc2yzny?! 

"Dobry Samarytanin" dobrze leczy. 
Do Redakcji "Ameryki" w bieżą

cym tygodniu przychodziło kilka o-
sób, aby za pośrednictwem gazety 
publicznie złożyć dzięki Drowi J. H. 
Andrews, znanemu p. n. "Dobrego 
Samarytanina." Mianowicie p. Kry
gier, z Wausaon ulicy No. 221, opo 
wiadał, że on odzyskał czysty i silny 
wzrok od medycyny danej przez Dra 
A. Pani Lis z Orchard ulicy została 
wyleczona z długich i dolegliwych 
cierpień-,w przeciągu kilku dni. Du
żo osób, co odwiedzali Dra Andrews 
opowiadają prawie cuda o nim, a po 
między innymi, że nikogo się nie py
ta o nic lecz opowiada dokładnie 
każdemu gdzie i jaką dolegliwość 
ma. Lekarstwa, które wydaje są bar 
dzo skuteczne. 

Jakób Folger poleca Polakom 
swój skład rzeinicki, świeże kiełba
sy, kiszki, przyrządzane tak jak w 
Polsce. No. 11 St. Clair st. pomiędzy 
Monroe i Washington. 

Milwaukee, 12 Kwietnia, 1891.— 
Belfer ze szkoły głównej parafji, li
czący dzieci polskie, że r u-ru, r a-ra 
czyta się razem "pajpa," cierpi cza
sem na "•delirium tremens*' a czasa
mi zajmuje się polityką.—Doktor 
bez nauki i lekarz bez praktyki, 
zrujnowany fizycznie i moralnie, za
miast leczyć chorych, spija się po sa-
loonach i mądrzy o sprawach dobra 
ogólnego.—Aptekarz "po bąku"' bez 
apteki i bez lekarstw, lecz posiada
jący dotąd centy zbywające ze sumy 
otrzymanej z towarzystwa ubezpie
czeń od ognia za spalone pół galona 
benzyny. Wypija na przemianę po 
kufelku "Pabsta" i po kieliszku 
śmierdziuchy, zaczynając od 8 zrana 
a kończąc o 3 w nocy. W pauzach 
niędzy kuflem a kieliszkiem oma
wia kwestje społeczne.—• "Stary 
Mojżesz" odgrywał kiedyś rolę księ
dza i dawał chłopom rozgrzeszenie 
za dolara, dwoił następnie towarzys
twa i zakładał nowe, aby być ich 
prezesem. Podpalał hale towarzystw 

zgarniał pieniądze "ad Kabrdam," 
urządzał obchody Sobieskiego i ku
pował po nich loty a obecnie spija 
się regularnie oparą i prawi o potrze
bach narodowych. Dodajmy do tego 
paru pohtykierów z profesji, wczo
raj republikanów, dziś demokratów, 
wczoraj liberałów, dziś liziłapów 
księży, dawniej szewców i szuilarzy, 
obecnie kupców i przemysłowców a 
dojdziemy do paczki "inteligencji," 
stojącej na czele naszej Polonji i 
mającej pretensję do kierowania na
wą naszych polskich interesów. Ta
cy ludzie niemogą nigdy stworzyć 
nic, nie są zdolni do żadnej pracy, 
nie potrafią wzbić się do poziomu, 
na którym zyskuje się prawdziwy 
szacunek i poważanie. Są tylko zdol
ni zazdrościć mędrszym, zdolniej
szym i uczciwszym od siebie, potra
fią krytykować, ośmieszać, posądzać 
i ryć pod ziemią, jak krety. 

Niema dla takich nigdy nic świę
tego, wzniosłego, szlachetnego. Jest 
to motłoch tem gorszy od pospólst
wa, że umie istnieć blagą i wykrę 
cić się od kryminału wybiegami. 
Jestto proletarjat inteligencji. 

Tacy ludzie wzięli się do urządze
nia obchodu majowego z postano 
wieniem zrobienia biznesu i zaimpo 
nowania prostaczkom swojem /a.lvii 
ku z nich dostało się do Komitetu 
obchodowego i panuje nad obcho
dem od czterech miesięcy. 

Jakiż z tego rezultat? Ze większość 
towarzystw odmówiła udziału w ob
chodzie, reszta patrzy, co ma być i 
na dwa tygodnie przed trzecim Ma
jem posiada Koińi fet pustki w kasie, 
przygotowań żadnych nie porobiono. 
Nie ma ani chorągwi, ani dekoracji, 
ani mówców, ani muzyki, ani hali, 
ani amatorów teatralnych. Słowem— 
nic. 

A przecież Milwaukee stanowi 
pierwsze miasto polskie w Ameryce 
i dwa obozy przeciwne nie biorą się 
za łby, jak gdzieindziej. 

Inteligencja zaś właściwa musi 
czekać, aż dzieło proletarjatu inteli
gencji runie samo przez się i w ostat
niej chwili przedsięwziąść energicz
ne kroki, aby ratować honor zbruka-
ny przez—podłych. 

żąda $1,800 i to w taki sposób, że 
każdy członek ma zapłacić 10 dola
rów. Parafjanie nie chcą płacić, bo 
bez ich wiedzy dom kupiony, uie 
wiedzą co kosztuje, a nadto zapisany 
jest na imię ks. Szymanowskiego, 
nie parafji. Sprowadził sobie organi
stę i na niego kolektuje po 25c., ale 
ludzie nie chcą i tego podatku pła
cić. Na świętej spowiedzi Wielka
nocnej postanowił więc zrobić byz-
nes, tj. jak kto przyjdzie po kartkę 
i mu płaci 5 doi., on te pieniądze 
chowa i nie da kartki, aż mu się do
płaci do 10 doi. Do tego czasu dało 
tylko 20 członków po 10 doi., a resz
ta parafjan udaje się do proboszcza 
litewskiego do spowiedzi. Ks. Szym. 
okropnie się o to złości i krzyczy z 
ambony, iż spowiedź u innych księży 
nie jest ważna, a tylko u niego: lu
dzie się z tesro śmieją. W bardzo 
krótkim czasie obłożył ks. Sz. para-
fję nowymi długami na sumę $4,000. 
Komitet kościelny był już cztery ra
zy u Biskupa na skargę, ale jaki 
skutek z tego będzie, nie wiadomo. 

J. 13<td>rer.eic*ki. 

NOWINY KRAJOWE. 

ECHA ZABURZEŃ ROBOTNICZYCH 
W MOREWOOD. 

Kapitaliści nasprowadzali robotników 
z Europy i tu ich wyzyskują; a 

za opór zabijają i do a-
resztu pakują. 

SPRAWY POLSKIE W AMERYCE. 

Gibson zwyciężył w Grafionie, 

Grafton, O., 16 Kwiet. (Ivor Am.) 
—Przy ostatnich wyborach, w ponie
działek, 6-go Kwietnia, republikanie 
w naszem miasteczku dostali ciężką 
porażkę. Na majora wybrany został 
demokrata p. Gibson. Porażony Fow
ler, odgraża że polaków pozastrzela 
zato iż za nim nie głosowali. Na kil
ka dni przed wyborami, to obiecywał 
polakom złote góry i przyrzekał że 
każdmnu da więcej nagrody aniżeli 
przez miesiąc zarobi w kamieniołach; 
ale żaden polak na jego obiecanki 
nie zważał, tylko wszyscy poszliśmy 
prostą drogą i wybraliśmy demokra
tę. Tomasz Nowakowski.. 

[Polacy w Grafton są dobrym 
przykładem dla innych kolonij pol
skich. Każdy co ma prawo do dosta
nia papierów obywatelskich, to jest 
obywatelem i przy każdych wybo
rach głosuje, to też polacy są szano-
nowani. Na 30 rodzin, polskich gło
sów było 28, a reszta nie mogli jesz
cze głosować. Panu Nowakowskiemu 
należy się uznanie, że pobudza roda
ków do życia politycznego i my mu 
zato publicznie składamy dzięki. 
Red. Am.) 

parafji św. Patryka w Cincinnati, 
gdzie był 11 lat. Następnie nazna« 
ozony został profesorem w Semina-
rjum św. Marji w ternże mieście, 
zkąd znów wysłany został na pro
bostwo do Davton w parafji św. Jó
zefa. W r. 18 <2 wyświęcony został 
na biskupa djecezji Clevelandskiej, 
na którem to stanowisku umarł. 

NIEZGODA W PLYMOUTH. 

Jeżeli ks. Szymanowski nie opuści pa
rafji, to paratjanie jego opuszczą. 

Plymouth, Pa., 16 Kwiet. (Kor. 
Am).—Nie tak dawno jak polacy nie 
mogli się zgodzić z litwinami i ci o-
statni odłączyli się i sobie kościół 
pobudowali i żyją spokojnie. Teraz 
polacy sami pomiędzy ?ol*ą się kłócą, 
bo jedni chcą trzymać ks. Szyma
nowskiego, a drudzy radziby pozbyć 
się gj. Powodem niezadowolenia 
jest to, że ksiądz nie zwraca żadnej 
uwagi na biedę ludu i na panujące 
tu strajki, ale gwałtem chce z każ
dego wydobyć ost.itni cent. Jak tu 
przybył ks. S., to parafjanie, na o-
gólnym mityngu, przyrzekli mu pła
cić 7d doi. miesięcznie, a dochody 
stanowią drugie tyle, bo parafja li
czy przeszło 600 dorosłych członków, 
lecz chcieli, aby wszystkiego doglą
dał komitet; ksiądz na to nie przy
stał, ale żądał aby każdy członek 
płacił po 50c. miesięcznie (znaczy 
#3,600 roczni-). Parafjanie i na to 
przystali, ale chciwość na pieniądze 
jeszcze bardziej księdzem owładnę
ła: o to co drugą niedzielę zbiera ko
lekty w kościele. Niedawno kupił 
dom bez wiedzy parafjan i chce on 
aby szkoła była w tym domu, ale 

Obłąkany ksiądz. 
Baltimore, Md., 16 Kwiet.—Gaze

ty tutejsze donoszą, iż w miejskim 
przytułku dla obłąkanych Mount 
Hope znajduje się cierpiący umy
słowo ksiądz polski, O. Anatol, fran
ciszkanin. Lekarze sądzą, że choroba 
nieszczęśliwego kapłana została wy
wołana przez długoletni pobyt na 
Sybirze w charakterze zesłańca poli
tycznego i przez nieludzkie obcho
dzenie się moskali. O. Anatol był ze
słany na Sybir w czasie powstania 
I860 r. i pozostawał tam lat dwanaś
cie. Sama droga pieszo etapami na 
Sybir trwała przeszło 16 miesięcy. 
Przez pewien czas ksiądz musiał no
sić kajdany ważące około 10 funtów. 
To wszystko ciężko podkopało jego 
zdrowie.... Po powrocie z Sybiru 
polecono kapłanowi wyjechać za 
granicę. Ostatecznie przybył do A 
meryki. gdzie choroba rozwinęła się 
silniej .... Lekarze twierdzą jednak, 
że istnieje nadzieja wyleczenia O 
Anatola. 

Taka zapłata nie opłata. 
New Waverly, Tex., 14 Kwiet. 

Pewien człowiek, mający złość na p. 
Michała Nitkę, najął sobie za kilka 
kieliszków wódki trampa Walentego 
Rapkiewicza, aby oszczerstwa roz-
pładzał. Pijak R. przyszedł do gro 
sernji p. W. Bukowskiego i wyga
dywał tam rozmaite kłamstwa, w tem 
wszedł szwagier pana Nitki ob. To
masz Grzegorek i Rapkiewiczowi 
wy trzepał skórę, a ledwie mu uszów 
nie pourywał na pamiątkę. 

Ruśniacy skazani na śmierć. 
Poprzednio mylnie donoszono, że 

rusnacy uzyskali nowy termin na 
proces, za staraniem socjalistów. 
Prośba została odrzuconą. A. Tod, 
M. Sobol 1 S. Rusniak zostali skaza
ni na karę śmierci i oddani szeryfo
wi do czasu podpisania wyroku przez 
gubernatora—a następnie powiesze
nia. Starania są robione jeszcze, aby 
gubernator ułaskawił skazańców. 

Medal pamiątkowy. 
Od Komitetu urządzającego ob

chód 100-letniej rocznicy "3-go Ma-
I ja" dostaliśmy medal, wibity na tę 
pamiątkę. Opis tego medalu już raz 
podaliśmy. Dodajemy tylko, że cena 
wynosi 10c. (oprócz przesyłki.) Po 
medale należy pisać do:W. Kamień
ski, 116 Ellery st., Brooklyn, N. Y. 

Na 5 minut. 
"Gdzie pani." 
"O pewno za jaką godzinkę 

tu będzie. Właśnie przed trzema go
dzinami wyszła "na pięć minut" do 
sąsiadki." 

Dwa tygodnie temu donosiliśmy o 
zbuntowaniu się robotników prze
ciwko nikczemnemu wyzyskiwaniu 
ich pracy. Korespondent nasz z Mt. 
Pleasant pisze w tej sprawie: "Dnia 
2-go Kwietnia strajkerzy udali się 
do Morewood, w liczbieOOO, aby od
pędzić "skabów" od pracy. Jak do
chodzili do posiadłości Fricka, wy
szło przeciwko nim kilku zbrojnych 
ludzi najętych przez kapitalistów i 
bez żadnego uprzedzenia zaczęli 
strzelać z twardych naboi, do bez
bronnego ludu. Strzelano przez 5 mi
nut bez ustanku, choć robotnicy cof
nęli się i uciekali. Na miejscu padło 
7 trupów, a przeszło 50 rannych. Za 
to tylko, że ludzie ci dopominali s>ę 
chleba i wody -zostali pozabijani. 
Pomiędzy ofiarami tego urzędowego 
morderstwa są polacy i węgrzy. Pię
ciu z rannych wkrótce umarło. Sze
ryf, który Ma żądanie kapitalistów 
dostarczył ludzi do zabijania straj-
kerów, został aresztowany. 

Spodziewano się, że lud zbuntuje 
się za śmierć niewinnych i szeryfa 
wraz z jego pomocnikami pozabija, 
więc sprowadzono dwa oddziały woj
ska. Nie było ono jednak potrzebne, 
bo lud ani myślał brać się do zemsty. 
Mścicielami podłymi potrafią być 
tylko urzędnicy, ale uczciwi robot
nicy zbrodni zbrodnią nie myślą wy
nagradzać. 

H. C. Frick, właściciel kopalni 
koksu jest odpowiedzialny za wszyst
kie zabójstwa obecne i da^iie, które 
praktykował systematycznie przez 
wiele lat. On sprowadzał kontrakto
wo robotników z Europy, wyzyski
wał ich, morzył głodem, pozwalał na 
rozmaite wypadki w kopalniach, któ
re pozbawiły życia robotników, pa
stwił się nad ludźmi w sposób wię
cej jak barbarzyński—jedynie tylko 
w samolubnym celu, aby swe kiesze
nie napełnić bogactwem. Lud prze
ciwko temu arcy-zbrodniarzowi 
zbuntował się, zastrajkowano, a on... 
dalejże strajkerów zabijać! 

Najdziwniejsze w tej sprawie jest 
to, że znajdują się ludzie tak ogra
niczeni, iż robotników posądzają o 
wywołanie buntu. 

W sobotę, 11 kwietnia, odbył się 
mityng robctniczy,naktórymposta 110-
w ;ono, strajk dalej prowadzić—ciąg
nie się on już przeszło dwa miesiące. 
Jeden oddział wojska opuścił miejs
cowość, a pozostał się tylko jeden. 

Kapitaliści nie są kontenci z tego, 
że zamordowali w haniebny sposób 
kilkunastu robotników, wykupili 
jeszcze waranty na aresztowanie 
przeszło 200 robotników, z których 
już przeszło 100 osadzono w aresz 
cie, posądzonych o wywołanie buntu 

150,000 górników będzie strajkować. 
Pittsburgh, Pa., 16 Kwiet. (Kor. 

Am).—Odbyła się tu konferencja o 
pen1 torów (właścicieli kopalń^ i gór 
ników, w celu dobrowolnego zapro 
wadzenia ośmiogodzinnej pracy od 
dnia 1-go Maja. Operatorzy oświad
czyli, że na zmniejszenie godzin się 
nie zgodzą, a nadto straszyli robot
ników, że długiego strajku wytrzy
mać nie mogą, bo unja ich nie posia
da tak dużo funduszów, żeby 150,-
000 górników mogła żywić. Repre
zentanci górników uważają to tylko 
za pogróżkę i stanowczo oświadczyli, 
iż zastrajkują w całej Pennsylvanji 
1 Ohio, jeżeli ich żądania nie będą 
uwzględnione. Robotnicy myślą, że 
pracodawcy nie będą mogli wytrzy
mać strajku, bo przez to utraciliby 
kapitały ulokowane w przedsiębior
stwach. Nie wiadomo jeszcze do cze
go te wzajemne pogróżki doprowa
dzą, ale zdaje się, że bez strajku nie 
będzie. 

[Dlaczego robotnicy nie założą fa
bryki za te pieniądze, które w unji 
mają. Kapitał przez obroty dawał 
by dochody, z c.ego możnaby całą 
armję strajkerów żywić. Rm>: AM.] 

Świetne zwycięstwo w Manistee. 
Przy ostatnich wyborach w Mani--

stee następujący polacy zostali wy
brani na urzędy: 

A. R. Cichy, Supervisor 
W. Neja, " 
J. Grzechowiak, Alderman. 
P. Freska, " 
J. Pobinski, Konstabel. 
J. Baczyński, " 
J. Kubacki,Sekr. townu Oak Hill. 
A. Toboryki, Skarbnik. 
W. Siuda, Komisarz. 
J. AdamsKi, " 
Demokraci pobili w Manistee re

publikanów o kilka set głosów* któ
re to zwycięstwo zawdzięczają Pola
kom. 

Polacy w Toledo muszą się wsty
dzić, żo choć nas tu więcej jest, to 
nikogo wybrać nie jtotraiimy. Bę
dziemy tu zerem, dopóty, dopóki po
zwolimy sięza nos wodzić szynkarzom 
i.... mordercom. 
Demokraci fałszowali glosy w Chiauęo. 

Clrcago, 111., 16 Kwiet. (^Kor Am). 
— Podczas ostatnich wylłorów, dnia 
7 kwietnia, nie mało sswindlów do
puścili się politycy, za co kilka de
mokratów siedzi w areszcie. Nieja-
kiś Dennis Shehan demokratyczny 
sędzia wyborczy w 20 wardzie na
wrzucał do boxy więcej, głosów niż 
było wyborców. Spostrzegł to S. P. 
Harris i zażądał, aby gtosy były 
przeliczone i sprawdzone z liczb% 
wyborców oznaczonych na rejestrze, 
na to nie chciał przystać Shehan i 
rozbił boxę młotkiem; do kancelarji 
wpadło kilku demokratów i boxę si
łą wyrwali sędziom, aby głosy unie
ważnić. Shehan i kilku innych de
mokratów osadzono w więzieniu. 

Strajk Hwyczuianów w Denver. 
Denver, Colo., 16 Kwiet. (Kor. 

Am).—Swycztnani na kolejach Bur
lington, Lincoln i Oniaha zastrajko-
wali w sobotę, 11 Kwietnia. W sobo
tę i w niedzielę pociągi nie mogły 
kursować. W poniedziałek zarząd 
kolei nasprowadzał z rozmaitych ką
tów "skabów," ale robota nie idaie 
tak jak powinna. Strajkerzy dopo
minają się o lepszą zapłatę i łagod
niejsze regulacje, co do nocnej pra
cy. Niektórzy ze "skabów" przeko
nali się, iż zarząd kolei źle się ob
chodzi z robotnikami i uciekają od < 
roboty. 

Gwałtowni księża ewangeliccy. 
Dubuoue, la., 17 Kwiet. fclwan-

geliccv księża mieli tu zjazd, w celu 
wydania wyroku przeciwko niektó
rym księżom, za to że nie zgadzają 
się z zasadami swej religji i nie chc% 
być posłuszni biskupom. Debaty by
ły więcej gwałtowne niż kłótnia, al
bowiem o mało sobie włosów nie 
wyrywali "dobrzy nauczyciele." 
Trzech księży i biskupa naawano 
"arcy-zdrajcami" i wykluczono a 
kościoła. 

Indjunie buntują się. 
Santa Fe, N. Mex., 17 Kwiet.—— 

Plemię indjańskie Apache w Białych 
górach odbywa tańce wojenne i 
przygotowuje się do walki z białymi. 
Już kilka pomnieiszych bitew Łosta-
l stoczonych w 
Meksyku. 

Arizonie i Nowym. 

Biskup Giliuour umarł. 
St. Augustine, Fia, 14 Kwiet.— 

Biskup Gilmour umarł wczoraj wie
czorem o god. 7:30. Ks. Hauk zabrał 
jego zwłoki do Clevelandu. 

Biskup Ryszard Gilmour urodził 
się 28 września 182-4 r. w Glasgowie, 
w Szkocji. Był on wychowany w 
wierze presbyterjańskiej, ale póź
niej w życiu przeszedł na łono Koś
cioła Katolickiego. W r. 1829 przy
był do Ameryki. Na księdza kształ
cił się w Mount St. Mary w Mary
land 1 był wyświęcony w r. 1852 
przez biskupa Purcell. Był w róż
nych parafjach w Ohio, Kentucky i 
Virginji. W r. 1857 został rektorem Ice każdy dostanie odpowiedź 

CO MYŚLĄ O "AMERYCE. 

Ghano Ratii>s, Mu h. Posyłam 
%1.50 jako prenumeratę na rt>k na
stępny za "Amerykę" i życzę, ażeby 
ta gazet* najlepiej się rozpowszech
niła, bo piszę szczerą prawdę i dono
si najwięcej wiadomości a jest naj
tańsza gazeta polska w świecie. 

"Walenty Promiński. 

PLYMOUTH, PA. Jestem już 9 lat 
w Ameryce, to też czytałem już 
wszvstkie gazety polskie tu wycho
dzące, ale żadna mi się tak nie po
doba jak "Ameryka."' Jitn liada-
czewski. 

Setki listów odbieramy od Pola
ków, którzy samowolnie piszą do 
nas, że Amkryka podoba im się le
piej niż którakolwiek inna gazeta. 
W Poniedziałek odebraliśmy 218 
nowych abonentów, którzy przysłali 
po $1; we wtorek przyszło znów 321; 
we środę 106; we czwartek 235. Je
żeli w czterech dniach aż %880 przyj
dzie od nowych abonentów, to już 
dobrze świadczy jak gazeta jest lu
bianą. Z powodu tak wielkiego na
wału pracy, ni* byliśmy w stanie 
wysłać wszystkim nowym prenume
ratorom premij—za co przepraszamy. 
W przyszłym tygodniu każdy swoje 
książki odbierze. Tymczasem Sza
nownym Rodakom dziękujemy ser
decznie za popieranie naszego wy
dawnictwa. 

Przepraszamy także wszystkich 
tveh panów, którym do tej pory nie 

I odpowiedzieliśmy listownie. Wkrót-

li'uilnf "i- f 


