
America of Toledo 
Published Every Wednesday and Saturday 

Subscription, $1.50 per year. 
A. A. FAR YSKI, Publisher, 

140 St. Clair St., Toledo, 0. 

AMERYKA W TOLEDO 
I KURYER CLEYELANDSKI. 

AMERYKA \V TOLEDO 
Wychodzi w każdą środę i Sobotę, 

KOSZTUJE SI  50 NAROK. 

-1- -4. PARYSKI, Wydawca^ 
lit) St. Clair St., Toledo, O. 

TOM VI. No. 32. TOLEDO I CLEVELAND. OHIO. DNIA liO-jjo KWIETNIA. 1892. A. A. PARYSKI, Redaktor. 

NOWINY KRAJOWE. 

WYŚCIGI 5iA SO WE GRUNTA. 

Pomiędzy "boomera mi" dużo kobiet na 
koniach—Jedeił agent powieszony. 

W piątek na południe otwarte by
ły rezerwacye Siston w Południowej 
Dakocie dla nowych osadników. 
Pi zeszło trzydzieści tysięcy ludzi 
czekało na sygnał na granicy (pod 
strażą wojska). Pomiędzy "boomera-
mi" było dużo panien, które same, 
bez żadnej męskiej opieki, na koniach 
przyjechały, aby sobie wybrać farmy. 
Pomiędzy tymi odważnymi kobieta
mi były dwie nauczycielki z Iowa, 
które swą energicznością i męskimi 
charakterami zjednały sobie szacu
nek pomiędzy całą ludnością. Wszy
scy "boomerzy" zgodzili się na to, 
aby tym pannom dostała się najlep
sza ziemia. 

Osiedlanie się na nowych grun
tach, odoywa się jeszcze w bardzo 
dziki sposób: Ludzie wpadają cwa
łem na noworozkolonizowane gospo
darstwa (homestead) i na wybranej 
roli zatykają swą tykę. Nikt już nie 
ma prawa na tej roli się zatrzymać, a 
gdyby go chętka do tego brała, to 
wszczyna się krwawa rozprawa! Za
wsze bywa nie mało zabójstw przy 
takich pierwszych osiedlaniacli się. 
Ten zły zwyczaj powinien być za
mieniony, ale jeszcze nikt tej spra
wy nie poruszył w Kongresie. A\ e-
dług naszego zdania, lepiej by było, 
gdyby osadnicy wybrali sobie grun
ta z planu, np. kolejno, lub przez 
ciągnienie losów,—a potem bezpiecz
nie mogliby jechać na swój grunt. 

Druga zła rzecz, która też powin
na być usuniętą, jest ta: Kapitaliści 
najmują sóbie agentów, którzy przy 
otwarciu są najlepiej zaopatrzeni we 
wszelkie informacve i potrzeby, a 
przeto mogą najlepsze grunta wy
brać. Tacy agenci zwykle wybierają 
grunta dobrze rozpołożone na mia
sto, a kilkunastu takich agentów wy
biera grunt razem około siebie. Po 
czasie przepisanym prawem, grunta 
te przechodzą na własność kapitali
sty, który się bogaci, sprzedając lo
ty, a nic nie robiąc. To jest czysta 
kradzież, a czas już wielki, aby by
ła zakazaną. 

s Powyższe wyjaśnienia potrzebne 
czytelnikowi do należytego zrozu
mienia, dlaczego i jak się odbywają 
wyścigi na nowe grunta. 

Gdy d. 15 Kwietnia o godzinie 12 
w południe wystrzelono z armaty, na 
znak, że nowi osadnicy mogą na te-
rytoryum wjechać i wybierać swe 
.grunta,—wszyscy ludzie ruszyli cwa
łem na koniach! Opisać tych wyści
gów nie zdoła żadne pióro. Tu koń, 
w swym gwałtownym pędzie, pot
knie się o stary pieniek i złamie no
gi, tu jeździec spadnie i zabije się, 
tam innego konie roztratują, gdziein
dziej wpada koń i człowiek w rów i 
giną! Fury opieszalszych jadą za ty 
mi konnymi pogoniami.' .Jedni dru
gich tratują, przy wyborach powsta
ją sprzeczki, bitwy, zabójstwa! Nad 
żadnem bezprawiem opanować nie 
można. 

W godzinę po otwarciu rezerwa-
oyi, lud na nowych gruntach złapał 
agentów, którzy wybierali grunta dla 
:<apitalistów. Powieszono jednego z 
agentów na drzewie, a inn; poucie
kali .... Czytelnik może sobie sam 
wyobrazić co się tam dalej dzieje. » 

SPRAWA MORDERCY TAN LOOA. 

Świadkowie dobrze go poznali, jako 
mordercę i rabusia. 

W małem miasteczku Westerville, 
w stanie Ohio, żył sobie bogaty far
mer, przedsiębiotca i szpekulant, na
zwiskiem Frank Van Loon. Miał on 
i pieniędzy i przyjaciół, pod dostat
kiem. Nikt nie pytał go ^ię, ani po
dejrzy vat w jaki sposób swe bogac
twa zbijał. 

Wyjeżdżał en często z miasteczka 
za interesami, bo każdy bogacz ma 
rozległe interesa. Gdzie on jeździł i 
po co, nikt nie wie. Van Loon byłu-
ważany za prawego człowieka i każ
dy mu wierzył. 

Dnia 8 sierpnia z. r. w miasteczku 
•Columbus Grove w banku zastrzelo
ny był farmer Yandermark i kasyer 
T. J. Mapie postrzelony trzy razy. 
Rabuś złapał pieniądze z kantoru 
(przeszło $3000 i uciekł, nie pozosta 
wiając po sobie żadnego śladu. 

Najzdolniejsi detektywi nie mogli 
prawdziwego rabusia pojmać, choć 
aresztowali niemało podejrzanych o-

-sób. Sprawa już prawie ucichła, bo 
nic nowego nie można było się dowie

si dzieć. 
Dopiero w lutym b. r. niejakiś 
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Kościół i szkoła w parafii Najsłodszego Serca Maryi P., w Detroit. 
Powyższy rysunek przedstawia budujący się obecnie kościół Najsłodszego Serca Marvi Panny, i szkołę, w 

której teraz jeszcze odprawia się służba Boża. Proboszczem parafii jest Wielebny Ks. Dominik Kolasiński. 
Dzięki jego energii i uczciwości te wspaniałe gmachy nie są obciążone żadnemi długami. Żadna parafia kato
licka tem się poszczycić nie może. Ten fakt pewnie lepiej trafi do przekonania naszych c/.ytelników, że ks. Ko
lasiński uczciwie postępuje i że wszystkie oszczerstwa, na niego rzucane bvłv bez podstawy,—niż długie i ostre 
artykuły. Nowy kościół będzie 218 stóp długi, 1(H) szeroki, 86 wysoki; dwie wieże będą po 250 stóp wysokie. 
W kościele będzie 2000 siedzeń. Cała świątynia będzie oświecona 92 oknami. ?s ie będzie więc wyglądać jak 
loch więzienny, ale weseły kościół i pobudzający ducha do wznoszenia się do i»oga z dziękczynieniem. Co za 
wspaniałe tam będą ołtarze, to opisać tego nie można, trzeba widzieć. Styl architektury jest czysto gotycki 
i kościół będzie wyglądać akuratnie tak jak tum koloński, tylko w mniejszym rozmiarze. Cześć ks. Kolasińs-
kiemu za jego uczciwą pracę! Cześć parafianom, że wytrwali przy swej wierze w sprawiedliwość Boską, a po
gardzili intrygantami i oszustami! Chwała Bogu. że dozwolił tym ludziom przekonać świat o istnieniu prawdy 
i sprawiedliwości! 

Crawford, który masztor żeiaztwa w 
Columbus Grove, w sąsiedstwie ban
ku, za interesami swymi wyjechał do 
Westerville. W bryczce z nim jechał 
detektyw Bailey, w prywatnym in
teresie. W drodze spotkali bryczkę, 
jadącą z przeciwnej strony. Crawford 
spojrzał na przejeżdżającego i z 
wielkim zadziwieniem, rzekł do de
tektywa: 

"To jest ten człowiek, co popełnił 
rabunek u nas w banku!" 

Przejeżdżający pobladł, gdy zo
baczył Crawforda. 

Był to Van Loon! 
Aresztowano go i jego sprawa to

czy się obecnie przed sądem w Otta
wa. Van Loon ma dobrych adwoka
tów, ale pewnie go szubienica nie 
minie, gdyż Crawford, zeznał iż po
znał mordercę dobrze, gdyż od nie
go Van Loon kupił dwa rewolwery i 
temi rewolwerami strzelał do kasye-
ra M apie i zabił farmera Yandermar-
k'a. Kasyer także poznał Van Loo-
n'a. Inni świadkowie zeznali że Van 
Loon wyjechał z domu na 2 dni i 
wtedy bvła popełniona zbrodnia w 
Columbus Grove. 

Przesłuchiwanie świadków w tej 
sprawie jeszcze nie skończyło się. 

Żydzi do niewoli nas pędzą. 

Kongres wyznaczył komisyę do 
zbadania przyczyn nędzy i wyzyski
wania krawców. W New Yorku ży
dzi najmują kobiety i dzieci do szy
cia gotuwych ubiorów. T>o roboty 
przeważnie bierą takich ludzi, którzy 
dopiero przybyli do Ameryki i nie 
mogą się po angielsku rozmówić. 
Czem więcej ludzi chodzi bez pracy, 
tem bardziej ci żydzi obniżają płacę. 
Wyzyskiwanie to doszło tego stop
nia, że mężczyzna zaledwie zarobi 5 
lub 6 dolarów tygodniowo, a niewia
sta najwięcej $3. Co dawniej płacono 
za uszycie garnituru $4,50, to teraz 
płacą po $1.75. Jeżeli temu hanieb
nemu^ wyzyskowi prawo nie zapobie-
że, to robotnicy muszą się wkrótce 
stać niewolnikami żydów, aby mogli 
żyć, gdyż zapracować na życie nie 
będą w stanie! Organizacye robotni
cze powinny się dopomr.iećod swych 
prawodawców, aby ubrania robione 
przez żydów były stęplowane "Tene
ment made'1 [zrobione przez nędza
rzy w koszarach], a następnie żaden 
robotnik nie powinien kupować ta
kiego ubrania. Ależ jaka to wielka 
głupota, przyjmować robotę dopiero 
przez pośrednictwo żydów!? Czemuż 
robotnicy nie zorganizują się, i cze
muż sami prosto z fabryki nie bierą 
ubrań? Wtedy rajfurowie czyli po
średnicy żydowscy musieliby się też 
wziąść do uczciwej pracy. Robotnicy, 
poco wy się dajecie w taki systema-
tyczny sposób—okradać?. 

LOS POLAKÓW W BKAKYIJI. 
j Ks. M. Możejewski, bvłv prn-
! boszczparafji św. Wojciecha w Bu tłu 
| lo, opisuje w N 32 "Niedzieli" dolę 
j polskich wychodźców w Brazvlji. Po-
j dane przez czcigodnego ks. M szcze-
j góły, skreślone z roz-zewniającą pro-
| stotą i bijącą w oczy prawdą, zasłu
gują na największą uwagę. Opisaw
szy bogactwo ziemi i roślinności, ks. 
Możejewski mówi: "ale to wszystko 
ma odwrotną stonę. Owe olbrzymie 
urodzaje mają swych wrotjów nisz
czycieli. Małe zboże wyjadaja mrów-
ki,kukurydzę niszczą papugi, większe 
zboża niszczą kuropatwy, których tu 
jest trzy gatunki i kury dzikie, nie 
mówiąc już o mnóstwie płazów, wę
żów i żmij, nieraz olbrzymiej wiel
kości. Koty dzikie, mrówkojady bor
suki małpy, dziki, sarny indyki dzi
kie, krokodyle przy woctach, pa-

] jąki jadowite, wielkości dużego ra-
j ka, wszystko to czycha tu na pracę 
człowieka lub na niego samego i 

j psotę mu wyrządza. A największym 
wrogiem kolonisty jest tu szarańcza, 
która jednej chwili zdolna jest całą 
jego pracę zniszczyć, gdzie chmurą 
przejdzie. 

Z początku pozwolono mi odpra
wiać mszę, św. w rządowym składzie 
materjałów dla kolonji. Ale tu taka 
dzicz zaczęła się zbiegać, jak na be
kowi sko i zachowywać się nietylko 
bez żadnej wiary i sumienia, ale bez 
najmniejszego wychowauia i przyz-
wojtości: w czapkach, w towarzy
stwie psów, z cygarami w ustach, z 
głośnemi rozmowami, śmiechami i 
krzykami... Potem, w innych miej
scach, jeszcze gorzej znalazłem. Je
dni, żyjąc prawie dziko, nie mają 
żadnego wyobrażenia o Bogu i reli-
gji nie wiedzą +ylko tyle, że są kato
likami ale co to jest religja katolicka 
nie wiedzą a nawet o pacierzu wyo
brażenia nię mają". Ks. Możejewski, 
poruszony clo głębi niedolą moralną, 
otumanionych szalbierczemi obietni
cami a gentów brazylijskich, bieda
ków, wybrał się w iście apostolską 
pielgrzymkę po kolonjach, z której 
następujący do głębi wzruszający 
sposób, zdaje sprawę: "po 60 latach 
uczyć się konno jeździć po skałach i 
przepaściach, brnąć przez nieznaną 
głębokość wody, na koniu, piesśo 
lub na barkach przewodnika, lub 
gdy cały dzień deszcz, a trzeba cią
gle iść i przez wody brnąć, bo trud 
no wśród puszczy pomiędzy zwierzę
tami nocować, to wszystko już nie 
na ten wiek i zdrowie; jednak nad
spodziewanie Bóg dobry wspiera 
siły moje i trudy wynagradza. 

Gdy się patrzy na radość naszego 
ludu, na łzy ich szczęścia z mego 
przybycia i na tulenie się pod skrzy
dła wiary w pełnieniu powinności 
Bożych, wtedy zapomina się o wszyst-

• kich przebytych trudach. A ile po
ciechy doznałem, chodząc do cho-

; rycli. Tu i konno jechać nie można, 
bo jeszcze dróg nie ma. A wyobrazić 
sobie ten tylko może dziewicze lasy 
łirazylji, kto je zna. Nietylko czło
wiek do lasu wejść, ale literalnie ani 
ręki w zbitą gąszcz wetknąć nie mo
że. Ścieżką tylko na prędce przecię
tą, milę lub dwie, po górach, skałach 

J i przepaściach—podróż do chorego, 
i Na górę wdrapać się ciężko, a z gó
ry jeszcze gorzej, bo w przepaści z 
pewnością ołynie bystry strumień, 
przez który nieraz z trudnością moż
na się przedostać i znowu pod górę. 
Ale świta małe pólko wyrąbane i 
wypalone i chatka—to kolonja pol
ska. Gospodarz pracujący, widząc 
uznojonego kapłana w komży, zdej
muje czapkę, klęka i żegna się i je
go żona i dzieci przed chatą tóż sa
nu* czynią. Ta rodzina rozdziela się, 
jedna część zostaje przy domu, a 
druga towarzyszy kapłanowi. 1 tak 

i dalej i dalej, wśród gęstej puszczy 
I błyskają pólka, których pracownicy 
i oddają cześć Bogu. W reszcie, na 
I przodzie wśród puszczy rozlegalą 
I się melodje ślicznych znanych tonów, 
| bo towarzyszący naprzód wysłali z 
j  zawiadomieniem, że już Pan Jezus 

z kapłanem się zbliża, więc tam ze
brana i oczekująca gromadka klęczy 
ze świecami i nuci: "niech będzie 
pochwalony Przenajświętszy Sakra
ment"/ 

W ł»razylji nietylko jest to nadz
wyczajną nowiną, ale cudem co u 
polaków jest tylko religijnym obo
wiązkiem!" 

Wreszcie ks. Możejewski opowieść 
swoją kończy następującem wezwa
niem: "ach kapłanów! Źle ten lud 
zrobił, że tysiącami opuścił kraj, ale 
nam się nie godzi opuszczać swoich, 
by zginęli". 

Sofizmaty. 
Nic się na świecie, nie robi darmo. 

Chorzy są dla tego, aby ludzie ska
kali z radości, że im mogą wystawić 
szpitale; głodnych na to Bóg stwo
rzył, aby bogaty miał przyjemność 
włożenia mu coś w gębę, strzegąc 
pilnie palca aby nie był odgryziony 
—lekarze, aby byli chorzy, chorzy, 
aby byli aptekarze, małżeństwo, aby 
były rozwody, miłość, aby było.... 
utrapienie.... 

Umarł na stanowisku* 
Elmhurst, 111., 18 Kw.—Dnia 14 

bm. umarł ks. Leopold Mopzygein-
ba, bratanek ks. L.' Moczygemby, 
który przed rokiem umarł w Detroit. 
Pogrzeb odbył się dziś rar:o w Le-
mont. Ks. M. zaziębił się, odprawia
jąc pogrzeb, z tego dostał grypę i 
nastąpiła śmierć. 

Z OSAD POLSKICH, 
f _ 
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I podburzają do mordów, aby tylko do« 
knezać ks. Kolasińskiemu. 

Franciszek Kabaciński został osą
dzony w piątek za zabójstwo Józefa 
Boldy w Boże Narodzenie, zr. Sąd 
przysięgłych uznał go winnym. Czy
telnicy pamiętają, że w Boże Naro
dzenie zeszłego roku 5 polaków na
pastowało o północy dwóch człon
ków Gwardyi Kościuszko, którzy na
leżą do parafii ks. Kolasińskiego. Po 
wymianie ostrych wyzwisk, napast
nicy zaczęli rzucać błotem na gwar
dzistów, a ci we własnej obronie i ze 
zemsty rzucili się z bronią na napa
stników. Kabaciński uderzył Bo Idę 
przez głowę kolbą swej fuzyi i wkrót-
co potem Bolda umarł. 0 wardziści 
wyjechali do Grand Rapids, ale tam 
ich aresztowano. Wyrok oparty zo
stał jedynie na zeznaniu kapitana po
licy! Burgera, który opowiedział, że 
Kabaciński przyznał się przed nim 
do zabójstwa. Obrońcy Kabacińs-
kiega chcieli udowodnić, że Kaba 
ciński (i Lewandowski) był napad
nięty i musiał się bronić, i że Bolda 
nie umarł wskutek uderzenia kolbą, 
lecz upadnięcia na chodnik, podczas 
gdy był bardzo pijany... W sprawie 
tej ujawnia się tylko ten fakt, że 
księża katoliccy, zamiast nauczać 
swych wiernych spokoju, to oni ich 
nauczają, aby — mordowali "Kola-
chów! Wyrok wypadł bardzo jed
nostronnie, a zdaje nam się, że to 
dlatego, aby się podchlebić silniej
szym, a potępić prześladowanego ks. 
Kolasińskiego. Kabaciński musi być 
teraz ofiarą... dla mściwych księży. 
Oj, I >ombrochy, dlaczego wy nie da
jecie nikomu spokoju!?... 

Kłótnie pomiędzy księżmi katolic
kimi dają bardzo zły przykład lu
dziom. Zgorszenie pomiędzy katoli
kami doszło do tego stopnia, że w 
W ielki Poniedziałek kilku młodych 
urwiszów, 7. parafii ks. Chodniewicza, 
przebrało się za księży i chodzili po 
ulicy.... na to, aby wyszydzać ks. 
Kolasińskiego. Oj, dombrochy, czy 
to szyderstwo nie spadnie na wasze 
głowy? Wy bezcześcicie stan kapłań
ski i świętą religią!... 

WIADOMOŚCI Z DETROIT. 

W Springwells nowe rezerwoary 
będą zbudowane. 

Budynek nowej poczty 
•óre! Ii 

przy ulicy 
Fort vvznosi się w górę! Iiobota idzie 
z pośpiechem. 

Naszttgent, p. Cichocki, mieszka 
pn. 92 Hale ul. Osoby, które życzą 
sobie zapisać "Amerykę" mogą się 
tam zgłosić. 

Polak zginął!.... Franciszek Pon-
sowski z pn. 606 Garfield ave., wy
szedł z domu w zeszłą środę rano,niby 
do roboty. Do tej pory nie powrócił 
i nikt nie wie gdzie się podział. Był 
on 23 lat stary, pozostawia żonę i l 
dziecko. 

Brutal aresztowany.... W ubiegły 
piątek wieczorem na ulicy 26-tej ja
kiś murzyn napastował 15-letnią Ka
tarzynę Butkowską i robił jej nie
przyzwoitą propozycyę. Dziewczyna 
zawołała policyanta i brutal został 
aresztowany. Nazywa on się Samuel 
Harrison, jest żonaty, jest kowalem, 
mieszka przy ulicy 28 No. 138£. Sę 
vlzia skazał Harrisona na $25 kary, 
koszta i 60 dni do więzienia. 

PAR. ŚW. WOJCIECHA W BUFFALO. 

Postu no wienia parafian Delegaci u Bi
skupa- Odpowiedź ua korzyść pa
rafian. 

Buffalo, N. V., 18 Kwiet.—Tow. 
św. Józefa, które narobiło tyle wrza-
wy w gazetach; przez zastrzeżenie w 
swej konstytucyi, iż przyjmować bę
dzie do swego grona tylko tych pola
ków co pochodzą z Prus Wschodnich i 
Zachodnich,--zmieniło swą konsty-
tucyę i teraz przyjmowani będą 
wszyscy polacy do tego towarzystwa. 
Dalej na tem posiedzeniu przyjęto 
następujące uchwały: 1) Zeby ksiądz 
nie wydawał książek kwitowych pa
rafianom, w którycli zapisywane są 
ofiary na kościół. 2) Żeby dla Tow. 
dzwoniono darmo, gdyż pod tym wa
runkiem płacili członkowie na dzwo
ny. 3) Zeby zarząd kościelny wybie
rany był przez parafian, bo stary za
rząd zrezygnował, a ks. Lex samo
wolnie wybrał sobie 5 ludzi, do któ
rych paraf ianie  nie  mają  zaufania .  4 >  
Zeby ks. wikary Lipski był wydalony z 
parafii, bo on chce po pytasosku na

mi rządzić. Księża odebrali niektóre 
książki parafialnemu zarządowi i spa
lili je, aby nie było dowodów, jak 
parafią oszukują. 

Towarzystwo wybrało komitet z 
3ch członków, aby zaprosili ks. Lex 
na posiedzenie, ale on nie chciał 
przyjść. 

Nie mogąc z księdzem przyjść do 
żadnego uczciwego porozumienia, 
parafianie w kilka dni później posili 
ze skargą do Biskupa. Delegaci pa
rafialni orzedstawili żądania na pil-
mie, i odebrali także piśmienną od
powiedź od Biskupa: l) Ksiądz musi 
zwrócić wszystkie książki. 2) Zarząd 
kościelny może być tylko przedsta
wiony przez księdza, ale parafianie 
muszą go wybierać; jeżeli się para
fianie nie zgadzają na tych 'co ksiąda 
przedstawił, to mogą swoich kandy 
datów przedstawić. 3} Nowi trustysl 
muszą zdać rachunki co kwartał 
przed starymi, gdyż ci są rekordc • 
wani. 4) Codo dzwonnego, to ma po
zostać tak, jak było. 

O Tow. Św. Józefa Biskup nie 
mógł zrozumieć, co oni są za narodo
wości i co chcą zrobić, więc chce aby 
mu ks. Lex wytłomaczył. Ale z góry 
Biskup oświadczył, że to Tow. nit> 
może istnieć jako bractwo kościelne. 
Delegatów prosił, aby to ludziom 
wytłomaczyli i starali się o zaprowa
dzenie spokoju. 

Jaki rezultat z tego wszystkiego 
będzie, to później doniosę, bo teraz 
się wszystko "gotuje," tj. jedni z 
drugimi niepotrzebnie się sprzeczają. 
Gdyby za sprawiedliwością wszyscy 
szli, toby nie potrzebowali sprzeczać 
się. 

TYLKO 1 DOLAR! 
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Zaproszenie do przedpłaty na rok 
1 8 0 2  1 8 9 3 .  

"Ameryka" wychodzi w każdą śro
dę i sobotę. Kosztuje tylko $1.50 na 
rok (jest więc najtańszem pismem 
polskiem w świecie, stosunkowo, do 
swej wartości). 

"Dobra gazeta dla dobrych ludzi." 
Am i : i ivka broni prawdzitcyc/i za

sad religii świętej katolickiej, ale o-
stro i stanowczo występuje przeciw 
tym, co religię uważają za "handel" 
i w imię religii hal prosty oszukują. 
Dobrych księży zawsze bronimy, ale 
sprawiedliwość nie pozwala nam po
chwalać złych. Ameryka sądzi wszyst
kie klasy wedtug jednej sprawiedli
wości, (nie uznaje "odmiennej spra
wiedliwości" dla bogaczy). Uczciwie 
postępuje i nikogo się nie boi. Jest 
najtciękazym postrachem na z łych 
ludzi. Stara się o oświatę ludu. Ma 
największy wpływ na lud roboczy, 
bo uczciwie go broni. Podaje więoej 
wiadomości, niż inne gazety amery-
kańsko-polskie i donosi je wcześniej. 
Drukuje najlepsze utwory literackie, 
przeważnie oryginalne. Zamieszcza 
najlepsze sprawozdania: z ruchu ro
botniczego, polityki, ekonomii, pra
wodawstwa, z życia Polaków na ob
czyźnie i w kraju;wiadomości z Ame
ryki, z Polski, z całego świata, etc. 

Zwracamy uwagę na następujące 
fakta: 

1 .  A . M H U V K A  ma ścisły druk i w 
jednej kolumnie pomieści więcej wia
domości, niż inne gazety w 2-ch. 

2. A M K K V K A  ma wyraźniejszy druk 
od wszystkich gazet polskich, bo u-
żywa nowych i dobrze rzniętych 
czcionek, najlepszego atramentu i 
białego papieru, a wyciskana jest na 
nowej prasie. 

3. A M K K V K A  wychodzi dwa razy w 
tydzień, więc donosi wiadomości 
wcześniej, niż inne gazety. 

4 .  A M  E K Y K A  jest najtańszą gazetą. 
5. A M E R Y K A  jest pismem niezależ-

nem od żadnej partyi, a więc beż o-
gródek może pisać prawdę na korzyść 
ogółu. 

Dla Nowycli Abonentów 
Będziemy posyłać Amerykę od 1-

go Maja 1892 r. do 1-go Stycznia 
1893 r. za #1. W tym czasie w 
"Ameryce" będzie drukowany nad* 
zwyczaj ciekawy oryginalny romans 
p. t. "Z za mogiły." Prawo przedru
ku jest zastrzeżone i tylko w "Ame
ryce" można ten ciekawy romans 
czytać. 

Chcąc ten romans kupować w ze* 
żytach, które kosztu ją 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 całe
go świata. 

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

AdA. A. PARYSKI, 
Box 284. TOLEDO, OHIOt* 
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