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New Quarters. 
During the last year our business has increased 

to such a prodigious extent that it has heen 
necessary for us to move into more com
modious quarters. There's a reason for this 
stupendous success. 

The "AMERYKA" pleases its readers. Every 
mail brings new subscribers and renewal 

, subscriptions, and almost every letter com 
tains etacomiums and encouragement for 
its publishers. There is an army of ac
tive and intelligent Polanders that read 
the "AMERYKA" every week. It has 
achieved the position of being the LEAD* 
ING POLISH NEWSPAPER in the coun
try by securing for its readers the services 
of the best talented writers wherever they 
can be found, here or abroad. 
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FOR FURTHER INFORMATION, ADDRESS 

THE AMERYKA COMPANY, 
140 and U2 St. Clair St., TOLEDO, O. 

W. C. ABBEY & CO. 
riiiknHniT7TT Cłnw! 1113 and 1115 CHERRY STREET, BLISKO DWORCA DUDWlOWy OlUl 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. 

Tstanowiliśmy 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. PRZYJDŹCIE W 
TYM TYGODNIU, TO DOSTANIECIE WSZYSTKO TANIO. 

Pamiętajcie na numer, 

ABBEY'S, 1113 & 1115 CHERRY ULICA. 

NOWY STOR Z MEBLAMI. 

Barnes AND W heeler 
Sprzedają piękne, średnie i zwyczajne 

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, 

610 SUMMIT ULICA., blisko monumentu Steadmana. 
The Heski FsillipsSh® £ Implement 

SPRZEDAJĄ NAJLEPSZE NASIONA 

Narzędz ia  i  Maszyny  Roln icze  
WOZY, KARETY, PŁUGI. MASZZNY BO SIEWU. ŻNIWACZKI. 

w * % 
W NASZYM Storze znajdziecie największy zbiór nasion far-

jnP merskich i ogrodowych, włącznie pszenicę, kornę, jęczmień, owies 
koniczynę, tymotkę, niebieską trawę, ogródkową trawę, tzawę z czerwone-
mi końcami, mięszaną trawę ogrodową; oraz cebulę, kapustę, groch, szab-
loch, marchew, ogórki, buraki, ćwikłę, dynie i najrozmaitszego gatunku 
kwiaty ogrodowe. Nasze nasienia są świeże i gwarantowane za najlepsze. 
Pielęgnowane są,w tym kraju i zagranicą specjalnie dla nas. Nasz han-

^del narzędziami rolniczemi jest największym w stanie Ohio. Przyjdźcie 
do nas, zanim kupicie gdzieindziej. 

fie le&if i&lllipps Seed & Iiaplesie&i @o«9 

115 i 117 ST. CLAIR ST., TOLEDO, OHIO. 

Afend 4'Ameryki/ 
Arcadia, Wis. Kasper Krett. 
Broiison, Mien. W. Bielawski. 
Buffalo, N. 'Y- A. Sielski, 1153 Broadway. 
Boston, Mass. W. Witkowski, 16 NalPiriy 
Berea, O. Jan Idzikowski, nauczyciel par.''' 
Cleveland, O- s. Lewandowski, 32 Vergennes. 
Cleveland, O. B. Deiągowski, 74 Bliss. 
Cincinnati, O. Kd. Czerwiński, c,Liberty Cutter. 
Duquesne, Pa P. Rowu w. 
Duryea,Pa. .I.Dombkowski. 
Dunkirk, N. Y. A. Wicks, 23 Ermine. 
Fremont. O- J Kaczmarek. 
Grand Rapids, Mieli. L. Mahrek, 93Goldstr. 
Grafton, O. T.Nowoski. 
Hamilton, O. H. Bonikowski, 524Hanover. 
Lorain, O. F. J. Pawlak. 
Mattapaii. Mass. K. Malewski, 33 Cedar 
New Waverly, Tex. M. Nitka. 
Nortlibridęe, Mass Jan Waiczak. 
Posen, Mich. Fr. Hoffman. 
Princeton,Wis. M. Gwitt. 
Plymouth, Pa. St. Kiemożycki. 
Pittsburgh, Pa. «T. Grabowski. 18 20taul. 
Reading, Pa. A. Przepiorą (>30 So. Tth 8tr. 
Sheboygan. Mich- F. Gularski. 
St- Louis. Mo. F. KHirowski, 2025 Division 8t. 
SS Pittsburgh,Pa.W. Szewezuga, 1920 Josephine 
Shenandoah, Pa. A. Rakowski, 310 Mayberry. 

Szczepienie ospy. 
Jeżeli kto chce zaszczepić swym 

dzieciom, 03pę, to niech się uda do 

Dra. N. G. Borisowicza, bo odebrał 
on najlepszą limfę dla waksynacji z 
Chicago. Adres: 553 Nebraska are. 

— 1— 
I«f • llebelfi8« 

S Ę D Z I A  V O K O J U ,  
Kooni 6, Łenk Block, 

nar. Sura. rit i Monroe. W., ponaa 
sktadem ttbrań Giiskiego. 

ocwart* od 9-raei gndz rar «- <u»« 

lelii iffisis 
UTRZYMUJE 

Saloon, grosem i ę, mąkę t pasze. 
S'/rzedaje tar.ie'; niż iam. 

r' f' Tr.le<łn 

liie lnelies 
Poleca Publiczności 

K I E Ł B A S Y  P O L S K I E  
(Przyrządzane tak jak w Starym Kraju.); ora* 

ŚWIEŻE MIĘSO. I Ceny niższe niż gdzie. 
I 1"dziej w mieście. 

Cor. Iiocost & Brasom 

STRAJK W MORE WOOD 

TO DZIEŁO AMERYKANÓW, KTÓRZY 
UNJĄ ROB. KIERUJĄ. 

Polacy i Słowacy bierą tylko wśpólny 
udział z amerykanami,' a choć ich 

jest liczba niniejsza, to na nich 
całą winę wpakowano, za 

rozruchy. Mordercy 
przed sądem. 

(Od naszego stałego korespondenta). 
MT. PI/EASANT, PA., 23 Kwiet.— 

Sprawą strajku w koksiarniach ko-
nelwilskich zajmuje się nietylko ca
ła Ameryka ale i Europa. Wszyscy 
i wszędzie obsłużyć chcą kapitali
stów, a potępić jaknajgorzej robot
ników. W tym zapale jadowitości, 
prasa wszystkie fakta haniebnie 
przekręca, a prawdy nie chce mó
wić. Dzienniki angielskie i niemiec
kie napadają na słowiańskie narodo
wości i na polaków, choć strajk zo
stał wywołany przez amerykanów, 
niemoów i ajryszów. Amerykanie 
Strajk ogłosili, oni bunt podnieśli i 
oni się z wojskiem i policją spierali, 
—a wina za to spędzona na polaków 
i słowaków! Dziwić się też wypada i 
gazetom polskim, które sprawy nie 
zbadały wcale, a takie same głups
twa powtarzają za dziennikami na
szej narodowości wrogiemi. AMKKY-
KA jedynie podaje ztąd prawdziwe 
wiadomości i w obronie polskich ro
botników pierwsza wystąpiła i pierw-
śza wiadomości o strajku podała. 

Ażeby położenie tutejsze lepiej 
zrozumieli czytelnicy, pokrótce 
wspomnę przebiegł strajku. 

Największą koksiarnią w tutejszej 
okolicy jest tz. "Southwest Coal & 
Coke Company," prezydentem który 
jest H. C. Frick, bardzo podły cha
rakter. W koksiarni tej jest 820 pie
ców i zatrudnianych bywa 800 lu
dzi. Superintendentem pracy jest 
Morris Ramsey, któremu tak z o-
czów patrzy charakter jego duszy 
jakby już niejedno morderstwo po
pełnił. Jest to zawzięty wróg robot
ników. Łamał sobie długo swój łeb, 
jakby rozbić związki robotnicze, bo 
pojedyńczo lepiej mógł robotników 
wyzyskiwać, niż wszystkich razem. 
Sprowadzał więc z rozmaitych stron 
i nawet z Europy "black szypów" 
(czarne owce). Robotników, należą
cych do związku, wydalał z pracy a 
"czarnymi baranami" zastępował ich 
miejsca. Ubolewać tylko należy, że 
ponrędzy tymi "baranami" jest naj
więcej polaków. Ponieważ płaca by
ła bardzo licha i ponieważ zagrożoną 
została organizacja robotnicza—więc 
strajk postanowiono. Poiacy przy
rzekli wszyscy strajkować, ale za 
kilka dni niektórzy powrócili do pra
cy jako "skaby." Nazwiska wszyst
kich polskich "skabów" ogłosimy w 
gazecie, skoro je zbierzemy, ażeby 
ich się robotnicy strzegli w innych 
okolicach jako zdrajców i szpiegów. 
Żeby nie te "skaby" to strajk byliby 
już robotnicy wygrali i nie byłoby 
niewinnego rozlewu krwi, przyczem 
14 zostało zabitych a 50 rannych. 

Dziwnie podejrzliwie wydaje się 
to, że kapitaliści naprzód wiedzieli 
kiedy bunt ma wyniknąć: Czy oni 
go sami nie wywołali przez swych 
agentów? Bezbronni robotnicy po
szli przed koksiarnię Fricka, nie po-
to, aby gwałty wyprawiać, lecz aby 
idących "skabów" namówić do straj
ku. Gdy jeszcze daleko byli, kapitan 
kompani E, wynajęty przez właści
cieli koksiarni, rozkazał strzelać z 
twardych nabojów, zabijając 14 ro
botników, a raniąc 50. Oskarżeni oni 
zostali przed sądem jako mordercy; 
nazwiska ich są: Kapitan J. A. Loar, 
Elmer Nickel, Harry Wilson, Ri
chard Burns, Lewis Davis, Carey 
Brown, Oran Reece, Jacob Zundle, 
Steve Cams, Miles Hann, Geo. Car-
baugh, Harry Berger i Edward See-
man. Wszyscy zostali wypuszczeni 
na wolność za kaucją po $3,000 za 
każdego, którą postawili kapitaliści: 
W. I. Hitchman, H. I. Brunot, E. 
M. Gross. I. W. Moore, M. I. Sal-
sbury i John M. Stewart. Areszto
wany także został zarządca koksiar
ni Lynch, o wspólnictwo w morder
stwie. Jego wypuszczono za kaucją 
$500. 

Unja robotnicza dołoży wszelkich 
starań, aby mordercy nie tylko mo
ralnie, ale i sądownie odpowiadali za 
przelew krwi. Robotników w sądzie 
będą reprezentować adwokaci. Be
njamin Butler, z Bostonu, i Daniel 
W. Yorhees, z Indiany. Kapitaliści 
w najpodlejszy sposób rzucają kłam
liwe oszczerstwa na robotników i 
przewodzców, aby opinję publiczną 
przeciwko nim skierować. 

Dowody są nato jasne, że nie ni 
szczyli robotnicy własności kompa-
nicznej, ani nie byli w zamiarze wy
wołać buntu; więc strzelanie do nich 
było czystem morderstwem. 

Teraz sprawa stoi po stronie robot
ników; niech więc stanowczo nadal 
trwają przy swojem, ale bez gwał
tów, to nietylko zwyciężą strajk, 

ale i winowajców mogą dobrze uka
rać. Gdyby robotnicy teraz wywołali 
bunt, to by sprawę dla siebie po
psuli. 

W piątek wojsko dostało nakaz, 
aby miejscowość tutejszą opuścić, a 
kapitaliści roztelegrafowali po świe
cie fałszywą wiadomość, że robotnicy 
wywołali nowy bunt. To jeśt kłam
stwo. 

Herszt Ramsay rozesłał zawiado
mienie robotnikom, aby domy (houzy) 
kompaniczne opuścili w przeciągu 
10 dni. Każdy robotnik n.ożetou-
nie ważnie w następujący sposób: 
jak ostatni dzień nadejdzie, to za
nieść rent czyli komorne, do sędzie
go (eskwajera), wtedy można mie
siąc bezpiecznie mieszkać; a jakby 
na drugi miesiąc Ramsey przysłał 
znów zawiadomienie, to znów iść do 
sędziego i t. d. W taki sposób może 
Ramsey'mu pęknie żółć od złości. 

O przebiegu sprawy w sądzie it.p. 
doniosę w swoim czasie. 

Jacek z Koksiarni. 

HANDEL PATRJOTYZMEM I WIARĄ 

Ojciec Barzyński chwyta się nowych 
sposobów "zarobkowania," ale no
wych ofiar już niema! 

Buffalo, N. Y., 22 Kwiet. ^Kor. 
Am).—Świetność nasza niegdyś ca
łej Europie imponująca, dziś tylko 
jako sen i marzenie w sercach na
szych żyjąc, przy szczególniejszych 
okazjach uzewnętrznia się w mani
festacjach i narodowych uroczystoś
ciach. Chwila którą bodaj czy nie 
kilka pokoleń oglądać pragnęło, nie 
daleką się być zdaje, lecz jarzmo 
które przed wiekiem zrzucić chcia
no, dziś nas gniecie z równą wrogoś
cią; i jak przed stu laty tak i dziś li 
właśnie którym Bóg przez ciało du
szę leczyć polecił jakoby rozpalone 
żelażo przykładają do rany sto lat 
się jątrzącej, i jakoby na wzór 
obłudnego zakonu krzyżackiego nie 
miłością Chrystusową lecz dolarową, 
chęcią panowania i przewodzenia 
wszystkim, chcą obłąkanych, jak są
dzą, braci do miłości, jedności i zgo
dy doprowadzić. Kto nie wierzy 
niech przeczyta kilka ostatnich nu
merów Zgody a przekona się iż ex-
jezuici, zakon Zmartwychwstańców 
(że mepowiem Zaprzańców) z lisią 
chytrością chcą zapanować jeżeli już 
nie w całych Stanach Zjednoczo
nych Północnej Ameryki, to przy-
namniej w Chicago.— Nieznający 
stosunków miejscowych i dążności 
W. .Oj ca Wincentego pomyśli iż 
pięć punktów zgodę i jedność Pola
kom w Chicago przynieść mających 
są czemś, czemu nie tylko ksiądz, 
lecz każdy dobry katolik całą duszą 
i sercem przy klasnąć powinien; w 
nich bowiem przebija się chęć umo-
ralnionia i podniesienia Polaków 
wobec Boga, Ojczyzny i otaczają
cych nas innowierców Amerykań
skich, lecz podający owe rękojmie 
zgody, miłości i jedności, sam przez 
przeszło piętnastoletni pobyt mój w 
śród Polonji w Chicago powinien 
był dać dowody swego bezinteresow-
nego pragnienia dobra doczesnego i 
wiecznego katolików Polskich w 
Chicago. Może ktoś powie że tak 
się dzieje, podobnie sądzący niechaj 
spojrzy choćby tylko na kościół Św. 
Trójcy który jak pomnik o pomstę 
do Boga wołający stoi pusty, bo W. 
O. Wincenty jako warsztat do zbie
rania dolarów użyć go usiłował nie 
kontentując się pensją i dochodami 
przypadkowymi, koniecznie krwawy 
pot ludu w swej kieszeni mieć pożą
dał a że temu się oparto więc ta chęć 
umoralnienia Polaków tak niewinnie 
dziś wyglądająca rozprysła się i 
jeszcze biedni parafjanie Św. Trójcy 
w angielskiej gazecie o gwałty, o 
których im się ani śniło, posądzeni 
zostali. Ze dziś wskutek takiego po
stępowania W. O. Wincentego wie
lu Polaków w Chicago słabej lub 
żadnej wiary w sercu nie czuje z bo
leścią serca wyznać należy, lecz o 
ileż trudniejsze jest źródło z które
go ten kał niewiary wypłynął. Gdy-
bv bezinteresowna miłość i chęć słu
żenia Bogu i uciśnionym braciom 
przez cały czas pasterzowania W. 
O. Wincentego były zadaniem Jego 
życia nie potrzeba by było dziś ani 
Dziennika Chicagoskiego dającego 
chleb darmozjadom i leniwcom, a»ii 
Wiary i Ojczyzny; jedno słowo do
brego Pasterza zgromadziłoby bole
jące dzieci Polski w jedno grono 
zgody pod sztandarem wiary naszej 
Św. a sam czyn wywołałby i u wro
gów naszych uwielbienie i współ
czucie, a u tronu miłosierdzia Boże
go prędsze zmiłowanie dla uciśnia-
nego narodu Polskiego. 

ZWIĄZKOWIEC 

Względem rzezi orleańskiej. 
Włoskie gazety wychodzące w 

Stanach Zjednoczonych w gwałtow
ny sbosób napadają na rząd, .za rzeź 
orleańską, nazywając orleańczyków 
mordecami, a ministra Blaine ich 
bandytą. Pomimo wszelkich hałasów 
i gróźb ze strony rządu włoskiego 
ludność wierzy, że włosi w New-
Orleans odebrali zasłużoną karę. 

REWOLUCJA W CHILI. 

NASZ KOR RESPONDENT OPISUJE 
WOJNĘ OD POCZĄTKI'. 

President Balmaceda przesrrywa wszy
stkie bitwy Rekruci rządowi są 

sprowadzani na powrozach 
Rewolucjoniści wszę

dzie odnoszą 
trjiuiif. 

Valparaiso, Chili, 21 Marca (Kor. 
Am).—Flota chilijska pomaga kon
gresowi przeciwko prezydentowi 
Balmaceda, który ma armję po swej 
stronie. Dnia 10 Stycznia plakaty 
były porozlepiane, że za 48 godzin 
Valparaiso będzie zablokadówane. 
Następnego dnia ludzie na gwałt 
wynosili się z miasta na prowincję. 
Lecz pogróżka blokady nie była wy
konaną, bo wreszcie okręta opuściły 
swe stanowisko w zatoce i jeszcze 
nie powróciły. 

Z Północnej Chili dostarczają na 
cały świat nitratu sodowego i saletry. 
W iększą połowę dochodów rządo
wych stanowią podatki cłowe z tego 
produktu. Rewolucjoniści zawładnę
li tem, pozbawiając prezydenta Bal
maceda $3,000,000 miesięcznego do
chodu. Miasto Iquique, 82t) mil od 
Valparaiso było w rękach rewolu
cjonistów, ale wojsko rządowe ich 
wypędzało; lecz nie na długo, bo na
deszła flota i zadała wielką klęskę 
szeregom rządowym, wypędzając 
ich na łeb i na szyję. Podczas walki 
pięć kwadratów w mieście zostało 
zniszczonych ze szczętem przez o-
gień; kobiety i dzieci uciekały do 
okrętów i życie chroniły. Produkt 
saletrowy znajduje się w rękach ka
pitalistów angielskich, którzy pod
nieśli znacznie ceny, z powodu woj
ny. Rewolucjoniści pobierają podat
ki od saletry. 

Wojsko rządowe. 
Prezydent Balmaceda obiecuje 

zapłacić każdemu, kto opuści flotę 
rewolucyjną, tyle nagrody wiele po
bierał pensji przez dwa lata. Każdej 
żonie, której mąż będzie zabity w 
wojnie, obiecuje płacić do śmierci 
emeryturę równą pensji. Od d. 7-go 
Stycznia do tej pory armja prezy 
denta powiększyła się z 5,0(H) do 
25,000 ludzi. Santiago i Valparaiso 
są obsadzone wojskiem i dobrze u-
fortyfikowane. Rząd z pośpiechem 
buduje 4 okręta wojenne. Niektórzy 
ludzie przystępują do wojska z chci 
wości na pieniądze ale większa część 
przymusowo jest ściągana do wojska 
na powrozach. Jeden z rekrutujących 
oficerów przysłał 50 nowobranców z 
takim pismem: "Posyłaui 50 ochotni
ków na powrozach pod eskortą, pro
szę mi powrozy zwrócić, bo potrzeb
ne będą na innych." 

Dnia 28 Stycznia rzucono bombę 
na okręt wiozący żywność dla rządo
wego wojska, ale nie eksplodowała. 
Prezydent unieważnia prawa krajowe. 

Z banków ludzie zabierają swe 
pieniądze i niektórym grozi ban
kructwo. W dniu 2 lutego prezydent 
Balmaceda pożyczył bankom 4>1,-
500,000, ale na warunkach że uznają 
nowe pieniądze, które on wyda, bez 
zezwolenia kongresu i że podlegać 
będą rewizji urzędników naznacza
nych samowolnie przez prezydenta. 

Dnia 14 lutego dekret został ogło
szony, że wybory preżydencjalne nie 
odbędą się w dniu przepisanym 
przez prawo, tj. 1-go marca, lecz 
28-go; oraz że kongres zbierze się 
20 kwietnia zamiast 1 czerwca, a 
nadto, że prawa z. r. 1886 będą w 
sile, a nowo-ustanowione przez re
prezentantów ludu nie ważne. 

Waleczność Chilian. 
Wszystkie linje komunikacyjne 

znajdują się w rękach rządu, to też 
nic dziwnego, że raporta są pisane 
na niekorzyść rewolucjonistów. Ga
zetom niesprzyjającym rządowi nie 
wolno wychodzić; ale wychodzą one 
potajemnie. O jednej i tej samej bi
twie gazety rządowe dc noszą: "Chi-
lia uratowana przez patrjotycznych 
synów — kompletne zwycięstwo 
wojsk rządowych," podczas gdy 
przeciwne gazety piszą: "Patrjotyzm 
i waleczność tryumfują—nadzwy
czajne zwycięstwo sił kongresjonal-
nych" (rewolucyjnych). 

W bitwie pod Dolores padło 400 
trupów i dużo rannych, przy czem 
rewolucjoniści wypędzili rządowców 
ze stanowiska. W początkach marca 
druga zacięta walka toczyła się pod 
Primitiva. Chilijski żołnierz walczy 
jak demon. Jest on ograniczonym do 
tego stopnia, iz wierzy, że zginąć 
nie może w największym niebezpie
czeństwie jeżeli godzina je^o śmier
ci nie nadeszła: w żadne niebezpie
czeństwo on nie wierzy tylko w 
przy znaczenie. Z tego powodu walki' 
są okropnie zacięte, jedni idą na dru
gich na oślep. Pod Primitiva z 4,-
000 żołnierzy rządowych zginęło 40 
procent. Rewolucjoniści odnieśli 
wielki tryumf. Główny wódz wojsk 
rządowycd, Robles, zginął w tej wal
ce, i wielu znacznych i ficerów. Re

wolucjoniści też utracili wielką lio«-
bę walecznych szeregowców i do
wódców. 

Uwałty i groźby prezydenta. 
Prezydent Balmaceda wydał de

kret, że majątki będą skonfiskowane 
wszystkim tym, co bierą udział w 
rewolucji; nie wolno nikomu naby
wać majątków od rewolucjonistów. 
Cudzoziemcy, którzy są podejrzani o 
sprzyjanie rewolucjonistom bywają 
hurtownie aresztowani. Konsulaty są 
przepełnione osobami, które podej
rzy wa rzjfd o nieprzyjaźń i gdyby na 
ulicy mógł kogo pojmać, to odpro
wadziłby do więzienia. W przylądku 
stoją wojenne okręty angielskie i 
francuskie w pogotowiu do bronienia 
swych obywateli. Pewien kapitan 
marynarski Stanów Zjednoczonych 
został aresztowany zato, że nie chciał 
przyjąć dowódetwa na okręcie rzą
dowym. Konsul amerykański na
tychmiast zażądał jego uwolnienia i 
temu zadość uczyniono. 

Rew olucjoniści górą. 
Wiele osób, co nie chcą służyć 

rządowi, wypędzono z kraju do Ar
gentyńskiej Republiki. Wygnańcy 
ci oczekują tylko sposobności, aby 
się przyłączyć do rewolucjonistów. 

Rewolucjoniści mają wszystko 
pod swą władzą w północnej części 
kraju. Dnia «.)-go Marca okręt "Mai-
po" naładowany amunicją i żywnoś
cią dla wojska rządowego, w nocy z 
wielką liczbą żołnierzy uciekł z por
tu \ alparaiso i przyłączył się do re
wolucjonistów. Rząd przez to poniósł 
bardzo wielką klęskę. 

Wszyscy tnężczyzni s^ w wojnie, 
a na polu zboże gnije, bo go nie ma 
komu zbierać. Niektóre kobiety za
brały się do pracy na polu. 

Rewolucjoniści wysiali dwóch a-
gentów do Stanów Zjednoczonych 
po kupno amunicji i broni. Skoro ci 
powrócą, to z całą siłłi rewolucjoniś
ci pójdą na rządowe wojsko, na po
łudnie i myślą je rozbić z szeregów 
całkowicie. Do kasy rewolucjonistów 
wpływa przeszło $3,000,000 mie
sięcznie z podatków. 

Okręta Stanów Zjednoczonych. 
Dnia 2-go Marca przybył tu wo

jenny okręt Stanów Zjed. "Pensaco-
lo," ale po 10 dniach opuścił port. 
Na jego miejsce spodziewamy mę 
przybycia dwócli okrętów "Balti
more1 i "San Francisco." Obywate
le Stanów Zjednoczonych tei- krok 
rządu swego bardzo pochwalają. 

Fr. z. 
Bitwa pod Almonte. 

Telegram donosi, że w prowincji 
chilijskiej Pozo stoczyli powstańcy 
z wojskami rządowemi bitwę pod 
Almonte, w której wojsk rządowe 
poniosły stanowczą klęskę. Straciły 
one 17(H) ludzi poległych, 1500 ran
nych i 1000 wziętych do niewoli. 
Wszystkie działa popadły w ręce po
wstańców. Parowce wiozące broń i 
amunicyę dla wojsk rządowych, sta
ją się zwykle łupem rokoszan. 

Plany Wilhelma. 
Bismark postawił swą kandydaturę 

do parlamentu niemieckiego w Geea-
temunde i pomimo gwałtownej a-
gitacji... .nie został obrany. Kandy
dat socjalistow ma od niego o kilka
dziesiąt głosów więcej. Przyjść musi 
do drugiego, ściślejszego wyboru. 

W razie, jeżeli Bismarkowi po
wiedzie się w parlamencie doprowa
dzić do połączenia się konserwaty
stów z nacyonałliberałami i zyskać 
tym sposobem większość nad stron
nictwami rządowemi, zamierza ce-
sarz-natychmiast parlament rozwią
zać i ogłosić nowe wybory. 

Koniec wychodźtwa. 
Policya niemiecka odwozi codzien

nie z Bremen do Berlina setki wy
chodźców z Polski, którym agenci 
obiecali bezpłatną podróż okrętami 
do Brazylji. Ponieważ rząd brazylij
ski, począwszy od dnia 10 Kwietnia 
nie wypłaca już premij za przywóz 
emigrantów, przeto towarzystwa tran
sportowe darmo ich nie przewożą. Z 
Berlina odstawiają Niemcy wycho
dźców z powrotem do ojczyzny. 

Nowy środek na suchoty. 
Professor Germain w Paryżu leczy 

suchotników nowym, przez siebie 
wynalezionym sposobem. Przetrzy
muje ich przez kilka godzin dzien
nie w osobnym pokoju napełnionym 
zgęszczonem powietrzem, które jest 
przesycone kreozotem i olejem z 
myrry. 

Francuski awanturnik. 
Silvain Docnon wybrał się w po

dróż z Paryża do Moskwy na szczu
dłach. Miał nadzieję, że zostanie w 
Moskwie przyjęty z tryumfem, tym
czasem Rosyanie nie przepuścili go 
przez granicę i Docnon daje obecnie 
przedstawienia w jakimś cyrku nie
mieckim. * 

Niepożądani goście 
Do nowego Orleanu przybyło w 

poniedziałek na parowcu "Olympia" 
450 Sycylijczyków. Jest to gratunek 
Włochów, którego Orl^ańczycy bo
ją się, jak ognia. Woleliby ich nie 
oglądać na oczy. 


