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GERM ANIZ AC Y A! 
FARMERRY Z PULASKI, WIS., NA-

RZEKA JĄ NA KS. SCHNEIDERA. 

Bezprawnie zamknął jeden kościół i o-
czernią polaków przed Biskupem— 
deieci okazane na wynarodowienie! 
Prześladowanie oświaty—Z religii 
ks. njc sobie nie robi, tylko z aMMfe* 

Korespondent nas z Pulaski, "Wis., 
pisze: Z woli Opatrzności, a wskutek 
businesowych zabiegów .J. J. Hofa, 
kolonizatora, stanął klasztor 0.0. Re
formatorów w Pulaski, Wis. Osada 
nowa, ztąd początkowo jak wszędzie 
bieda—bieda też me lada była i w 
klasztorze, w którym znajdowało się 
początkowo dwóch księży O. O. Re
formatów i kilku braci zakonnych. 
"Wkrótce po przybyciu tutaj zmarł 
czcigodny nader łagodnego usposo
bienia i pobożnych uczuć ś. p. Erazm 
Sobociński, wywołując powszechny 
żal, łzom nie było końca w czasie o-
brzędu pogrzebowego. W miejsce 
tegoż przełożonego wstąpił O. H. 
Schneider i zaczął gospodarkę po 
swojemu, mając pod opieką swoją 
też i parafię w Hofa Parku. Przede-
wszystkiem był, i ustawicznie jest, 
Sfłównym celem wszelakich żabie 
giSw Ojca Hieronima "dolar", wszel
kie uczucia i marzenia kończą się na 
dolarze, wszelka nauka kończy się na 
tem kto zapłacił a kto nie tego dola
ra—mniejsza o resztę, kto nie, płaci, 
jest od wszystkiego odstawiony, na
wet zbawienia nie dostąpi. Jako czło
wiek nerwowego usposobienia, popę-
dliwy, złośliwy, grożący biciem itp. 
specyałami, doprowadził do tego, że 
zniechęcił sobie ogół tutejszy, a z 
parafii w Hofa Parku przez parafian 
odprawiony został, wskutek czego, 
nie mając do tego najmniejszego pra
wa, kościół zamknął, świece itp. rze
czy kościelne pozabierał lub pozabie
rać kazał; w dodatku parafian przed 
biskupem w najgorszem przedstawił 
świetle, i do dziś parafia jest osiero
coną, wolą jednak ludzie to znosić 
sieroctwo, jak poprzednie zniewagi 
i wyzwiska w czasie mszy i kazań— 
jedyną nadzieję pokładają tylko w 
nowoprzybyłym Przew. ks. Biskupie, 
a może sprawiedliwości stanie s;ę za
dość. Parafianie w "Pułaskim," zno
szą z cierpliwością i potulnością ba
ranków ten bicz Boży, pocieszając 
się, że Bóg dobrotliwy też się kiedyś 
nad nimi zlituje. Najgłówniejsze, z 
najgłówniejszych rozporządzeń tego 
Ojca Dobrodzieja jest (słuchajcie 
gazeciarze!) że żadnych gazet para
fianom czytać nie wolno pod karą, 
jak również, prócz żywotów Św.: żad 
nych książek czytać niewolno, tyiko 
z możliwą zaciętością plugastwo to 
niszczyć!! Również broń Boże wsze
lakich książek do nabożeństwa lub 
inne do użytku nabożnych potrzebne 
przedmioty nie mogą być poświęco-
ne, gdy nie są nabyte z klasztoru od 
tegoż Wiel. ks. Dobrodzieja. Rów
nież aby pokolenie młode nie rosło 
broń Boże w światło rozumu— nie 
ma ani w Pulaski ani w Hofa Parku, 
pomimo że oddawna na to się po A-
meryce kolektuje, szkoły polskiej— 
prócz jedynej "Public school". Tam 
to i tik do polskich główek młodych 
angielszczyzną się nic nie wciśnie, bo 
biedactwo to tylko po polsku czuje i 
myśli—nauki katechizmu udziela się 
raz w tygodniu chwileczkę—a to 
starczy za wszystko. Więc precz z o-
światą!! hasło Bismarka "Polak tylko 
na zagładę stworzony" znoście doi.: 
do klasztoru a o resztę fraszki! tu na 
ziemi!! Doszło tutaj nawet do tego 
że schizmatyki trzymają dzieci do 
chrztu św. bo zamiast dolarka dają 
10, ciemny bezwyznaniowiec (zresztą 
człowiek poczciwy) wsuwając złotą 
-$20. dostaje bez wszelkich przygoto
wań ślub z panną—małoletni (dzie
ciak nieomal) do3taje ślub z dziew
czyną (bo pienędzy potrzeba!) któ
rej ojciec jeszcze nie ostygł w gro
bie—mając zapłaconą z góry zamó
wioną m3zą żałobną odprawia się nie 
czekając aż nieboszczyka przywiozą, 
mniejsza o niego—kiedy dolary w 
kieszeni. Kasa parafialna to węzeł 
gordyjski, który tylko Ojcu Hiero
nimowi rozcinać wolno—atak zwane 
mityngi są tylko na to, że ojciec 
dobrodziej oznajmia swoją wolę, jak 
być ma i być musi i nikomu odzy
wać sić nie wolno, bo natychmiast 
mityng się rozwiązuje. Cóż więcej 
potrzeća? chyba czynownika impor
towanego prosto z Petersburga, a to 
tem bardziej, że w kościele są usta
wieni tak zwani policmani, których 
obowiązkiem jest baczyć na to aby 
czasem który ze zgromadzonych nie 
oparł się o mur lub filar, albo nie za
płaciwszy $3 za miejsce w ławce, nie 
usiadł; tego lub tę za kołnież brać 
jest obowiązkiem "policaja" i dać 
mu napomnienie: "gdzieś nie dał 
grosza nie wtykaj nosa ', a cóż do-, 

piero całego siebie. Jednych chece 
podobne oburzają, innych śmieszą, a 
jeszcze inni rozsiadłszy się w ławce, 
dumni są z wyszczególnienia jakiego 
dostąpili za 3 dolarkil! i z góry pa
trzą na biedaków! Ztąd w miejsce 
dawnej jedności i zgody i miłości 
bratniej— rozpanoszyły się kłótnie, 
wyzwiska i t. p. sceny—a przecież o-
gół stanowi ludzi poczciwych, zgod
nych i spokojnych. Podług zasady 
Ojca Hieronima każdy nowo przyby
ły winien sobie wziąść do serca to 
przysłowie: "Kiedyś wlazł między 
wrony, kracz jak i one" i tańcz jak 
ci bracie grać będą! a ani słowa prze
ciwko mnie bo władza moja jest aż 
w niebiesiech! niczem ks. Biskup w 
Green Bay, bo na ziemi przełożony 
mój jest aż w Krakowie! Zaiste czas 
by był aby O. Przełożony w Krako
wie zlitował się nad tylu gnębiony
mi i nad tymi maluczkiemi skazany
mi na zagładę duchową i aby w miej
sce tegoż czasowego kierownika O. 
Hieronomina Schneider— przysłał 
kapłana, uzdolnionego, by lud mógł 
nauki ewangeliczne usłyszeć w miej -
see teraźniejszych: kto co dał i ile, a 
kto niezapłacił;—kapłana któryby 
sercem do serca swoich parafian 
przemawiał, anie dla pieniędzy miło-
ścią szafował, kapłana ojca dla w szyst-
kich a nie handlarza, nie wyzyski
wacza, biznesistę. Parafianin. 

SZKANDALE W PARAFIACH. 

Do przyjaciół naszych i korespon
dentów rozesłaliśmy niedawno pyta
nia: 1. Co jest przyczyną skandalów 
w polskich parafiach. 2. Jak szk&nda-
lom parafialnym zapobiedz? Oto pier
wsza odpowiedź u tej kwestyi: 

"Kłótnie parafialne pomiędzy po
lakami są rzeczą obrzydliwą i wyle
czyć z nich naszych rodaków będzie 
trudno. Warcholstwo jest jedną z wad 
naszego słowiańskiego pochodzenia; 
szerzyło się ono pomiędzy szlachtą, 
gdy ta była u rządu naszego kraju; 
panuje ono wszechwładnie pomiędzy 
naszą amerykańską emigracyą, a zło
żoną już nie ze szlachty, lecz z ludu, 
który według opinii niektórych ma 
być depozytaryuszem wszystkich 
cnót. Widzimy te cnoty w samorzą
dzie polskich parafij w Ameryce! O-
czywiście obowiązkiem polskich 
dziennikarzy jest działać w celu wy
tępienia tego złego, lecz czy głos 
wasz nie pozostanie bez skutku, oto 
pytanie, bo zdaje się, że mózgi na
szego ludu nie mają dość siły by wi
dzieć prawdę, by odróżnić od fałszu, 
bo działaj'i pod wpływem różnych 
namiętności i sangwiniczneg'o tem
peramentu, który nie pozwolą rozu
mować.Nieraz zdarzało mi się zauwa
żyć, że Polak, choć będzie przekona
ny, iż jest w błędzie, to przecież nie 
chce się przyznać, jedynie dla tego 
by postawić na swojem. 

CZY CZYTANIE DEMORALIZUJE \ 

Nasz sędzia policyjny Sala przez 
kilka miesięcy wypytywał się wszy
stkich małoletnich przestępców, czy 
czytają i jakie książki? Dla swej 
własnsj satysfakcyi, chciał się prze
konać, wiele dzieci staje się przestęp
cami przez czytanie niemoralnej lite
ratury. Jaki rezultat? "Książki i ga
zety, niech tam będą jakie chcą," po
wiada sędzia, "nie psują dzieci, ani 
dorosłych, owszem uszlachetniają 
ludzkość. Przestępstw dopuszczają 
się tylko ci chłopcy i nawet starzy 
mężczyźni, którzy nie czytają wcale. 
Na blisko sto chłopców, którzy sta
wali przedemną za kryminalne prze
stępstwa, miałem tylko jednego, co 
czytywał książki i ten jeden tylko 
okazał, że ma w sobie sumienie i ża
łował za przestępstwo. Każda książ
ka i każda gazeta uszlachetnia czło
wieka. Czem więcej ludzie będą czy
tać, to tem mniej będzie zbrodni na 
świecie." Nasi czytelnicy powinni te 
słowa sędziego dobrze zapamiętać i 
mogą je nieraz pokazać takiemu 
księdzu, co zabrania czytać gazety. 

NOWINY Z CLEVELAND 

Dnia 6 b. m. był pożar pn. 150 O-
range ul. Zapalił się dom Adolfa Si
mon, ale wnet się rozniósł na 2 są
siednie domy: No. 148 Franka J. 
Schill'a i 154, Szymona Harris'a. O-
gólne straty wynoszą przeszło $5,-
000. Siedm rodzin pozbawionych zo
stało mienia i mieszkania. Poszkodo
wanymi są żydzi. 

Dla klerykałów naszych ciężkie 
nastały szasy! Postęp, jak lawina, po 
rywa za sobą wszelkie warstwy spo
łeczne, a więc i lud nasz polski. 
Coraz trudniej jest żyć z głupoty 
ludzkiej, karmić się na koszt pro
staczków, wyzyskiwać ich pod pła
szczykiem religi !-[Lucyan Dewojno. 

Z STAREGO KAJ U. 
CIEKAWE WIADOMOŚCI Z WSZYST-

KICH STRON POLSKI. 

Gorycz dla śląskich zbrodniarzy Za-
bobonność w Polsce—Szlachia nie 
dba o oświatę ludu Litwini soli
darnie dopominają się o swe prawa 
Wiadomości z różnych strou. 

Sądy przysięgłych w Cieszynie. 
D. 7 zm. rozpoczęła- się pierwsza te
goroczna sesya sądów przysięgłych. 
Pierwszy stanął przed sądem Jan 
MartyneK, parobek z Istebnej, który 
usiłował zrabo-wae .Jerzego Siąkałę, 
mularza z Zaborza, w drodze z Pier-
sca do domu. Martynek skazany zo
stał na trzy lata więzienia.—Paweł 
Adamek, robotnik z Szumbarku, w 
sprzeczce z niejaką Anną Hyrboc-zo-
kową tak ją mocno uderzył kijem, 
że ta upadłszy na ziemię utraciła, 
przytomność i wkrótce umarła. A-
damka zasądzono na trzy i pół roku 
więzienia.—Donosiliśmy swego cza
su, że przy Bielsku zastrzelili kłu
sownicy gajnego Andrzeja Steklę. 
Jako podejrzanych o tę zbrodnię 
aresztowano 19-letniego Jerzego Ki-
siałę i 27-letniego Józefa Bojdę, 
znanych kłusowników w całej oko
licy, którzy już za kłusownictwo po
kutowali w Mirowie. Dowiedziono 
imt że w nocy d. 4 października zr. 
wyszli na polowanie ku Bielsku, 
gdzie rano zastrzelili gajnego Stek
lę. Jerzy Kisiała,oskarżony o zbrod
nię zabójstwa, skazany został na 
sześć lat więzienia, Józef Bojda, o-
sk&rżony o kradzież zwierzyny, na 
piętnaście miesięcy. Ewa Bojda i Pa
weł Bojda, którzy złożyli fałszywe 
świadectwa w powyższej sprawie, 
zasądzeni zostali z powodu oszustwa, 
pierwsza na 5 tygodni więzienia, 
drugi na trzy tygodnie.—Karol Her
man, stolarz w Dziedzicach, popełnił 
u p. Jerzego Machalicy w Dziedzi
cach zuchwałą kradzież, wyjąwszy 
mu ze stołu około 300 złr. Podejrze
nie padło na stolarza, bo będąc ubo
gim, naraz odprawił wystawne chrzci
ny, spłacił dawne długi i sprawił 
sobie nową odzież. W skutel< t^.> 
żandarmerya przystąpiła do śledztwa 
i chociaż pieniędzy nie znalazła, to 
natomiast klucz od jego mieszkania 
był tak przerobiony, że było nim 
można otworzyć dom i mieszkanie p. 
Machalicy; i to było powodem aresz
towania Hermana. Chociaż się tenże 
przed sądem przysięgłych wypierał 
stanowczo wszystkiego, to orzecież 
mu przez świadków dowiedziono, 
że to co mówi jest kłamstwem, i ska
zano go na 21. miesięcy więżenia.--
Adam Macura, posiadacz gruntu z 
Brennej, oskarżony o podpalenie, 
został uwolniony.—Apolonia Hodu-
la, 19-letnia służąca w Krasnej przy 
Frydku, porzuciła swe nowonarodzo-
dziecię w lesie, gdzie umarło. Sąd 
skazał ją na 1S miesięcy więzienia. 
—Karolina Hechal, 24-let.iia poko
jówka z Jabłonkowa, uwolnioną zo
stała od zarzuconej jej zbrodni dzie
ciobójstwa.—Maryanna Ligocka, 21-
letnia służąca ze Skrzeczonia, skaza
ną została za dzieciobójstwo na trzy 
lata ciężkiego więzienia. 

Pośród włościan powiatu Opoczyń
skiego krąży znowu stara legenda o 
narodzeniu się chłopscyka, który 
przepowiada głód lub urodzaj. 1 tak 
według opowiadań w okolicach Pio
trkowa urodził się gospodarzowi syn, 
którego według zwyczaju natych
miast powiózł do kościoła, aby go 
ochreić. Kiedy ksiądz odchylił po
duszkę, zobaczył rybę i ochrzcić 
nie chciał. Zmartwiony chłop wrócił 
do domu, a kiedy tu zajrzeli do po
duszki, ujrzeli znowu chłopca. Chłop 
z powrotem do kościoła, a ksiądz 
znowu ochrzcić nie chce, gdyż w po
duszce leżała gromnica. Wraca do 
domu ojciec i znowu w poduszce 
zastaje synka. Kumoszki powiadają 
"do trzeciego razu" i jadą z powro
tem do kościoła. Ksiądz w poduszce 
tym razem zobaczył chleb, który 
pokropił święconą wodą, mówiąc, że 
chleb i tak nieraz święci, i że tym 
sposobem zły duch może opuści nie-
winniątko. Ledwie tylko pierwsze 
krople upadły na chleb, gdy w po
duszce pokazał się chłopiec, który 
głosem starego człowieka powie
dział: "Słuchajcie, ludzie! Gdybyście 
mnie byli ochrzcili jako rybę, to na 
świecie byłyby takie wody, że nikt-
by im się uprzeć nie mógł; gdybym 
był ochrzcony jako świeca, spadłby an 
ziemię deszcz ognisty i spaliłby zie
mię całą, że jednak ochrz siliście mnie 
pod postacią chleba, to w tym roku 
będzie go tyle, że nie wystarczą na 
chowanie go wszelkie gumna i śpich-
lerze, będzie się sypać bardzo, ziar
no da sto ziarn, a kłos da sto kło
sów." Czy się to sprawdzi? 

W Grudziądzu udzielał nauki re-

ligji katolickiej w wyższej szkole 
miejskiej dotychczas nauczyciel ele
mentarny. Kolegjum szkólne pro
wincjonalne, uważając go za nieu-
dolnionego do tego wykładu, przy
chyliło się do prośby Ńajprzew. ks. 
Biskupa, aby urząd ten księdzu po
wierzyć. Magistrat porozumiał się z 
dyroktorem gimnazjalnym, który nic 
nie miał przeciwko temu, aby naukę 
r^ligji ks. kurator Zodrow wspólnie 
wszystkim uczniom gimnazjum i 
szkoły miejskiej udzielał. Magistrat 
stawił wniosek, aby ks. Z. renunie-
racją 200 mrk. za to udzielić, lecz 
rada miejska odrzuciła ten wniosek, 
motywując to / tem, że kolegjum 
szkolne prowincjonalne dało się tyl
ko powodać pobłażliwością naprze
ciw coraz większym wymaganiom 
katolików, a wy wołaną przez obecny 
projekt szkolny. 

W Wolsztynie, W. Ks. Poz., zosta
ła zaprowadzono lekcja polskiej nau-
kiej i to w środę i sobotę głównie 
za staraniem czcigodnego księdza 
proboszcza. Miasto Wolsztyn jest 
prawie przez samych Niemców za
mieszkałe. Jest tu tylko 700 katoli
ków Polaków, a mimo to urządzają 
polskie nauki. I w Adamowie zosta
ła zaprowadzona w zeszłym roku 
lekcja polskiej nauki i to w wtorek 
i czwartek za wynagrodzeniem 100 
marek rocznie. W Gościeszynie sta
rał się pan nauczyciel o zaprowadze
nie polskiej nauki na co mu gospo
darze odpowiedzieli: "dosyć mamy 
wydatków, a dzieci nasze umieją po 
polsku. Czemuż się tą sprawą nie 
zajmie ksiądz proboszcz lub hrabia 
Mielżyński?" 

Litwini z Prus Wschodnich, jak 
pisze "Tils. Allg. Ztg.," wysłali do 
ministra oświecenia petycją o przy
wrócenie języka ojczystego w nau
ce szkólnej pisania, czytania, i reli-
gji. Liczba podpisów wynosi li),530. 
Ponieważ Litwinów w Prusach 
Wschodnich żyje w ogóle tyko oko
ło 130,000 twierdzić więc tnożna, że 
prawie wszyscy ojcowie rodzin pety
cją podpisali. 

Jutrosin. W ogrodzie p. Mrugal-
skiego znaleziono podczas kopania 
sporą liczbę starych urn, które pe
wnie z czasów pogańskich pochodzą. 
Jak wiadomo, wtedy przodkowie na
si palili ciała zmarłych, a w owych 
glinianych naczyniach umieszczano 
popioły nieboszczyków. 

Elbląg. W kwietniu będzie tu po
nownie sądzony były dyrektor kra
jowy prowincji zachodnio-pruskiej 
dr. W ehr z Gdańska. Będąc jeszcze 
w urzędzie, nierzetelnie szafował 
pieniędzmi na swoją korzyść, .lako 
poseł zawsze wrogo występował prze
ciw nam Polakom. 

Znów na rozkaz gubernatora wo
łyńskiego zamknięto kościoły kato
lickie w Zabłotach i Miropolu. Nie 
wolno w nich już odprawiać nabo
żeństwa. Obawiają się, że rząd jesz
cze więcej kościołów w tej okolicy 
zamknąć każe. 

Z Olsztyna wysłano petycją do 
sejmu przemawiającą za szkołą wy
znaniowa. 

Z CAŁEGO ŚWIATA. 

W wyborach uzupełniająchch do 
parlamentu w obwodzie 22 saskim 
(Auerbach-Reichenbach) zwyciężył 
kandydat socjalistów, Hofman. W 
ten sposób będzie w parlamencie 36 
socya listów. 

Utrzymują tu, że sławnego pisa
rza i filantropa, Leona Tołstoja, roz
kazał car internować w klasztorze 
Sołowieskim. Tołstoj ma licznych 
wrogrów wśród zacofanej szlachty, 
która usiłuje go ubezwładnić. 

Hiszpanja jest obecnie widownią 
rozmaitych zamachów anarchisty
cznych. Rząd postanowił przedsięw
ziąć radykalne środki zaradzcę. An
archiści wysadzili w powietrze most 
kolejowy pod Almagro. 

Nie udowodniono jeszcze stanow
czo, lecz dużo ludzi wierzy, że ów 
morderca Deeming, który został poj
many w Australii i osądzony już na 
stracenie, jest właśnie tym co przez 
kilka lat mordował kobiety w White 
Chapel w Londynie. Więc australska 
polieya jest lepsza, niż angielska. 
W Londynie Deeming bezpiecznie 
przebywał 3 lata dopuszczając się 
licznyah morderstw, a w Australii zo
stał pojmany po jednem morderstwie. 

Milan Obrenowicz zupełnie zrzekł 
się praw do Serbji. Nie jest już 
więcej członkiem domu królewskie
go, nie nadzoruje wychowania swe
go syna, zrzeka się serbskiego oby
watelstwa i przyrzeka, iż nigdy gra

TYLKO 1 DOLAR! 
Zaproszenie do przedpłaty na rok 1892-1893. 

"Ameryka i Kuryer Clevelandski" wychodzi w Toledo i Cleveland w 
każdą środę i sobotę. Kosztuje tylko $1.50 na rok (jest więc najtańszetn 
pismem polskiem w świecie, stosunkowo do swej wartości). 

"Dobra gazeta dla dobrych ludzi." 
AMKKYKA broni prawdziwych zasad religii świętej katolickiej, ale o-

stro i stanowczo występuje przeciw tym, co religię uważają za "handel" i 
w imię religii lud prosty oszukują. Dobrych księży zawsze bronimy, ale 
sprawiedliwość nie pozwala nam pochwalać złych. Ameryka sądzi wszyst
kie klasy według jednej sprawiedliwości, (nie uznaje "odmiennej sprawie
dliwości" dla bogaczy). Uczciwie postępuje i nikogo się nie boi. Jest 
największym postrachem na złych ludzi. Stara się o oświatę ludu. Ma naj
większy wpływ na lud roboczy, bo uczciwie go broni. Podaje więcej wia
domości, niż inne gazety amerykańsko-polskie i donosi je wcześniej. Dru
kuje najlepsze utwory literackie, przeważnie oryginalne. Zamieszcza nai-1 
lepsze sprawozdania: z ruchu robotniczego, polityki, ekonomii, prawodaw
stwa, z życia Polaków na obczyźnie i w kraju; wiadomośoi z Ameryki, z 
Polski, z całego świata, etc. etc. 

Zwracamy uwagę na następujące fakta: 
1. AMKKY KIV ma ścisły druk i w jednej kolumnie pomieści wiar©! 

wiadomości, niż inne gazety w 2-ch. 
2. AMKKYKA ma wyraźniejszy druk od wszystkich gazet polskich, bo 

używa nowych i dobrze rzniętych czcionek, najlepszego atramentu i bia
łego papieru, a wyciskana jest na nowej prasie. 

3. AMERYKA wychodzi dwa razy w tydzień, więc donosi wiadomości 
wcześniej, niż inne gazety. 

4.  AMEKYKA jest najtańszą gazetą. 
5. AMKKYKA jest pismem niezależnem od żadnej partyi, a więc beż 

ogródek może pisać prawdę na korzyść ogółu. 1 

Dla Nowych Abonentów 
Będziemy posyłać Amerykę od 1-go Kwietnia 1892 r. do 1-go Styoa-

nia 1893 r. za $1. W tym czasie w "Ameryce" będzie drukowany 
nadzwyczaj ciekawy oryginalny romans p. t. "Z za mogiły." Prawo prze
druku jest zastrzeżone i tylko w "Ameryce" można ten ciekawy romana 
czytać. 

Chcąc ten romans kupować w zeszytach, które kosztują po 5c., wynio
słoby razem około $2,—- zaś w gazecie druk tego romansu skończy się przed 
Nowym Rokiem 1893, więc wyniesie daleko taniej. Nadto dostaniecie 
wszystkie bieżące wiadomości z całego świata. 

Kto nam przyśle dwóch z góry płatnych abonentów, to za to będzie
my mu posyłać Amerykę przez jeden rok darmo. 

Adres: 

A. A. PARYSKI, Wydawca, 
K0X 2!!-k TOLEDO. 0. 
nic Serbji nie przestąpi, z wyjątkiem 
wypadku, gdyby syn jego zachoro
wał. Jest to chyba jedyny przykład 
w historji. W zamian za to żąda Mi-, 
lan dwóch miljonów. Dla radykałów 
serbskich jednak niema zbyt wyso
kiej sumy za pozbycie się Milana raz 
na zawsze, a Milan umie z tego ko
rzystać. Od tej chwili nie będzie on 
już nawet "le roi en exile." 

WIADOMOŚCI Z PITTSBURG A. 

Z kantoru "United States Ex
press" zginęła paczka z pieniędzmi, 
zawierająca $10,000. Detektywi śle 
dzą sprawę. 

We wtorek rano znaleziono w rze
kach w pobliżu Pittsburgh czterech 
trupów. Koroner Mc Dowell jest te
go zdania, że ciała ludzkie mogą zimą 
przeleżeć na dnie rzeki, a po pierw
szym grzmocie na wiosnę wynoszą 
się na powierzchnię. Teorya ta zdaje 
się być prawd/iwą, bo trupy wszyst
kie już są nadpsute,a nie słychać, że
by się kto w tych dniach utopił. 
Dwóch trupów poznano, są to: Piotr 
Foster z Mc Keesport i Piotr Adair z 
Apollo. 

Presbyteryanie w Pittsburgu 
zwołali wielki mityng i zaprotesto
wali przeciwko prawu, które wyklu
cza chińczyków z kraju. Mówcy wy
kazywali, że takie prawo zaszkodzi 
najwięcej amerykańskiemu handlowi 
w Chinach, że nie jest chrześciańskie 
(Akuratnie! jak nas kto obdziera, to 
my mamy się nad nim litować? Prz. 
Red.), że zaszkodzi wiele misyona-
rzom chrześciańskim w Chinach itd. 
(Toć to misyonarze mieliby dość ro
boty, nauczając... księży jak żyć ucz
ciwie. Prz. Red.) 

Głupia naiwność, czy bezczelne 
kłamstwo?... Ks. Miśkiewicz ogłasza 
w angielskich gazetach, że on swoje 
pieniądze wydał na zbudowanie ko
ścioła wspaniałego! Przyjechał tu do 
Pittsburga bez całego ubrania, od 
parafian zaraz na wstępie pożyczył 
1100, aby zapłacić dług w Europie, a 
teraz!—teraz nabył folwark w Euro
pie, ma kilka tysięcy w banku na 
swe imie, i to wszystko ściągnął z 
biednego ludu. Co za bezczelność, 
twierdzić, że za swoje pieniądze ko
ściół postawił!... To już ludzie nie 
mają żadnego prawa do tego co skła
dają?! Przecież ludzie nie składali 
pieniędzy, aby je sobie przywłasz
czył ks. M., lecz składali na kościół i 
na chwałę Bożą. 

Niedawno temu gazety ogłosiły, 
że ksiądz Miśkiewicz odbierał regi-
strowane listy ks. Pakulskiego, o-
twierał je i u siebie w sekrecie za
trzymywał. Za takie przestępstwo 
grozi więzienie stanowe na 10 lat. 

Myśleliśmy, że ks. Miśkiewicz te za
rzuty odeprze, albo redaktorów are
sztuje. Tymczasem siedzi on cicho— 
więc przyznaje się do winy. Bardzo 
jesteśmy ciekawi, czy Biskup pozwo
li zwykłemu przestępcy kryminalne
mu być proboszczem w katolickiej 
parafii i AN reszcie należy się zastano
wić nad tem, za co prawdziwie pola
ków uważa duchowieństwo?! Może 
niedługo będą nam zwykłych mor
derców i złodziei przysyłać na prze
wodników. O, Boże, zmiłuj się nad 
nami! Zachowaj naszą świętą religię 
od skazy i świętokractwa!... 

Przed sędzią Over toczy się bar
dzo sensacyjna sprawa. Przedstawia 
się ona tak: Samuel Simcox z Mc 
Keesport umarł d. I I stycznia 1890 
r. ()śin miesięcy po jego śmierci, po
została po nim wdowa dała zaregi-
strować testament, w którym wszy
stek majątek zapisany dla niej. Sim* 
cox nie m7ał z żoną z żadnych dzie
ci za życa, więc przyjął na wycho-

j wanie dziewczynę i pogłoska się ro-
i zesła, że niajj^tek był zapisany dla 
j tej wychowanicy, a "dla żony tylko 
| procent do końca jej życia. Dom 
j Przytułku, z którego wychowanica 
pochodziła, upomniał się o prawa 
dziewczęcia. Służący pani Simcox ze
znał przed sądem, że testament spi
sała p. Simcox ośm miesięcy po 
śmierci męża. Inni świadkowie ze
znają, że byli świa Ikami jak niebo
szczyk Simaox pisał testament,w któ
rym zapisał wszystko wychowance. 
Sprawa jeszcze nie rozstrzygnięta. 

ANTONI CICHOCKI, 
Agent podróżujący "Ameryki." 

Powyższy obrazek przedstawia na
szego podróżującego agenta. Kto 
mu prenumeratę zapłaci, to dostanie 
kwit i w prezencie ładną książkę. 
AMKRYKA kosztuje tylko $ 1.50 na 
rok, a wychodzi dwa razy tygodnio
wo, jest więc najtańszem pismem 
polskiem. AMERYKA podaje wiado
mości wcześniej i daleko więcej nii 
inne gazety polskie. 

A. -4. Paryski^ wydawą& 


