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"AMERYKA" DOSTAJE CORAZ WIE 
CEJ KORESPONDENCI.! 

W obronie Ks. Kolasińskiego, a intry< 
ganci nie mają nic do powiedze 

nia w swej obronie. 

W imię bezstronności i w obronie 
prawdy, proszę o łaskawe umieszcze
nie w swoim piśmie słów paru, w po
ruszonej przez "Amerykę" sprawie: 
Ks. Kolasińskiego w Detroit. 

Księdza K. obrzucano i obrzucają, 
błotem wszystkie polskie pisma w A-
meryce, a sprawy tej jednak nigdy 
bezstronnie i z należytą powagą nie 
traktowały. 

Nie znam bliżej ks. Kol., ale że 
miałem sposobność pracować w dziel
nicy polskiej w Detroit, z opowiadań 
od ludzi tak do ks. K. należących jak 
również i jemu przeciwnych dosze 
dłem do przekonania, że sprawa ta 
nie tak błahego jest znaczenia jak
by się to zdawało, sądząc z chłodne
go traktowania przez pisma nasze. 
Tam krew się lała bratnia, & łzy prze
klętych do dnia dzisiejszego coraz ob-
fitsze. Tam cierpi cząstka narodu na
szego wyklęta pod zasłoną krzyża i 
kościoła a właściwie tylko przez czar
nych kruków, dla dolara szarpiących 
sławę naszą na obcej tu ziemi. Tam 
rozdział bratni tak straszny jakiego 
v? historyi naszej nie było. 

Czas by był wielki, ażeby pp. Re
daktorzy, którzy swej int-elligencyi 
czarnej międzynarodówce nie zaprze
dali,w imię prawdy i pokrzywdzone
go ludu sprawę tą bezstronnie przej
rzeli i ogółowi objaśnili. 

Co do mnie nie słyszałem księdza 
Kol. Z trwogą i oburzeniem słucha
łem głosu przeklinających i przekli
nanych i ta straszna detroicka zbrod
nia na zawsze mi pozostanie w pamię
ci, bo tam dopiero pojąłem znacze
nie, "klątwy" i religijną giełdę, pro
wadzoną kosztem ciemnoty systema
tycznie ogłupianego ludu, przez nie 
wyklętych! księży. Kilkanaście ty
siąc? braci naszych w Detroit znoszą 
zbrodnicze prześladowanie, za co? Za 
miłość i bezgraniczne przywiązanie i 
zaufanie do ks. Kolasińskiego. 

Ks. Koi. był założycielem dwóch 
kościołów do dzisiaj w Detroit istnie
jących. Jako proboszcz zdobył sobie 
miłość swych parafian, opiekując się 
nimi po ojcowsku i gospodarując 
groszem parafii po ludzku. Lud nie 
obdzierany z mienia i skóry, czując 
moralną siłę i opiekę, nic dziwnego 
przylgnął fanatycznie prawie do 
swojego proboszcza. Znaleźli się jed
nak zazdrośni kandydaci pa owoc je
go długoletniej mozolnej pracy, po
sypały się intrygi i oszczerstwa i ks. 
Kol. został przez biskupa swojego 
przeniesiony do Dakoty—Nie opie
rał się swej władzy i przez lat trzy 
gospodarzył na przsznaczonem sobie 
stanowisku. 

Po wyjeździe księdza Kol. napot
kali intryganci na poważny opór, ze 
strony śamychże parafian, którzy na
rzuconego im proboszcza do kościoła 
wpuścić nie chcieli, w mniemaniu że 
jako fundatorowie kościoła są zara
zem jego właścicielami i mają prawo 
nie przyjmować na swego przewod
nika, znienawidzonego przez siebie 
człowieka. Okazało się jednak ina
czej. Władza kościelrfa wezwała poli-
cyę a ta okazała parafianom że nie 
oni ale Biskup ma deed (prawo włas
ności* do wzniesionejprzeznich świą
tyni. Wyparto ich za bramy kościel
ne, pałkami i rewolwerami raniąc i 
zabijając nawet kobiety. Zresztą ta 
sprawa jest wszystkim wiadomą. 

Wszedł więc do świątyni pańskiej 
nowy dusz pasterz pod baldachimem 
pałek policyjnych i po trupach fun
datorów tejże świątyni. I cóż dziw
nego że serc sobie nie zdobył. 

Rozpoczęła się walka na śmierć i 
życie z tą garstką pokrzywdzonych. 
Kto nie uznawał nowego proboszcza, 
nie zaparł się przywiązanie do u-
suniętego ks. Kolasińskiego zostawał 
Da ambonie publicznie wyklętym,nie 
miał wstępu do kościoła, na który 
grosz swój wdowi składał, nie dostą
pił chrztu, spowiedzi, ślubu ani ostat 
niego nawet sakramentu (fakt) ba 
wyklętym zostawał nawet ten,co wy
klętemu rękę podawał, "szklankę 
wody lub łyżkę strawy." W zawiści 
swej i przekleństwach doszli do u-
traty równowagi prostego rozsądku. 
Strachy i przekleństwa w większej 
części w prost przeciwny wywarły 
skutek: lud przejrzał i poznał swoich 
łupizców i zerwał z nimi na zawsze. 

Tak zbiegło lat trzy, szyderstwa z 
•wiary i ideałów biednego ludu. Przez 
ten czas biedni ludziska* dt^Dakoty 
chodzili po posługi religijne ale i to 

do czasu, samozwańcza partya mni
chów i w tamtejszych księżach po
trafiła obudzić niechęć do prześlado
wanych—i w Dakocie odmawiano im 
opieki Bożej. 

Natenczas znieważeni parafianie 
napisali do księdza Kolasińskiego z 
prośbą aby przyjechał im na ratunek. 

W tym czasie umarła kobieta (o-
powiadanie dojrzałych ludzi w obec
ności świadków). 

Pierwsza panie ofiara śmierci od 
czasu jak na:z ksiądz odjechał, zrzą
dzenie Boże! Bóg sam nas zaoszczę
dzał i bronił od zagłady. Zakupiliś-
my grób na cmentarz na który pie
niądze dawniej dawaliśmy, poświę
cić ciała nikt nie chciał bo to była 
"kolaska"— powieźliśmy na cmen
tarz, ale tam przyjąć zmarłą nie 
chcieli do grobu, za który my prze 
cie zapłacili a oni pieniądze wzięli. 
Przywieźliśmy biedną z powrotem 
nie chcąc chować na amerykańskim 
cmentarzu— rzuciliśmy się do nóg 
ks. Kolasińskiemu, aby nas ratował i 
nie opuszczał, ksiądz nas zebrał 
składkę i zakupił ziemię pod nasz te
raźniejszy cmentarz z pogardą "oko-
piskiem kolachów" zwanym i tam po 
Tvciu dniach dopiero pochowali prze
śladowanego trupa — postawiliśmy 
krzyż drewniany na pierwszym 
naszym grobie a za kilka dni 
i krzyż nam zwalili i grób zmar
łej znieważyli w sposób taki że nam 
to wstyd opowiadać: Co cierpieliśmy 
od swoich, ciężko to mówić. Dzieci 
mojej siostry wołały na moje: "Wy 
djabelskie kolachy". Nie przeszło 
żadne koło naszych żeby nie splunę
ło, a kto ich tego nauczył? Nasz ks. 
i starym i dzieciom zabronił przekli
nać bliźnich surowo—Wy panie, nie 
znacie naszego księdza, ale jeżeli on 
wyklętym być może—to tylko chyba 
od takich: co ni Boga ni wiary w 
sercu nie mają. 

Założyliśmy kaplicę w drewnianym 
domu i poszli do Biskupa aby nam 
księdza naszego zostawił: wygnał nas 
i mówić z nami nie chciał. Bóg nam 
dopomógł i wybudowaliśmy szkołę 
murowaną wielką, jak pan widzi, 
gdzie tymczasowo kaplica w base-

3ncie.—Polski na tej szkole napis, 
jak na żadnej innej szkole—"Szkoła 
N. P. Maryi." Przyjdźcie kiedy do 
naszej kaplicy posłuchajcie kazania 
a powiecie—jeźliście człowiek uczci
wy, że to kłamstwo co o nas gazety 
tak źle piszą. My świętej wiary na
szej nie odstąpimy—ale od księdza 
naszego póki życia także nie odstą-
pimy. 

Budujemy teraz kościół wielki a 
będzie wspaniały jak możecie sami 
już widzieć z +ego co wybudowane. 
Poszliśmy do Biskupa aby nam ka
mień węgielny poświęcił.— Biskup 
ńam powiedział że nam poświęci, ale 
mu deed na kościół dać musimy. 
Tak! my deed dać mamy, a oni nas 
policyą znowu z kościoła naszego 
wyrzucą. Odpowiedzieliśmy więc że 
deedu nie damy, bo by nam kościół 
znowu zabrali. I cóż Biskup sądzicie 
na to powiedział? Nie uwierzycie 
nam zapewne, a jednak to prawda, 
powiedział że: waszego księdza wy
rzucę—a z kościoła "Livery stable" 
(stajnię) zrobić każę! 

Pytanie czem ksiądz Kolasiński 
zyskał skarb taki jakim jest bezgra
niczna miłość i przywiązanie kilkuna-
sto-tysięcznego ludu. Niechaj osądzi 
każdy kto w głos ludu wierzy! To 
ale pewno, że zyskał lud sobie nie 
krętactwem, nie frymarką krzyżem, 
nie podszczuwaniem brata przeciwko 
bratu, ale serdeczną pracą z ludem 
dla ludu i przez lud— na wyłączną 
moralną i materyalną korzyść ludu. 
Ks. Kolasińskiego obwiniono niedaw
no o gwałt 14-letniej dziewczyny. 
Bezmyślne polskie pisma w lot po
wtórzyły oszczerstwo, ale prawie ża
dne z tych pism nie odwołało później 
swej babraniny za pismami angiel-
skiemi, że cały ten skandal byl in-
trygą w celu szkodzenia ks. Kol. na 
opinii. 

Aby nasz biedny poszarpany nie
zgodą naród umiał być tak solidar
nym w nieszczęściu jak ta garstka 
"wyklętych" ofiar!.... 

Bylibyśmy silni i wielcy a zgraja 
największych wrogów Ojczyzny na
szej, zgraja najemników mącących 
bratnią zgodę, jak jeden zasłużoną 
by odebrał nagrodę. 

Jest zasługą "Ameryki" w Toledo 
że pierwsza ona pośród wielu pism 
starszych poruszyła tę sprawę,której 
wyświetlenia dawno domagał się każ
dy myślący człowiek. 

Suum cuique! 
tT Piotrowski, Chicago. 

Pracownia prochu w Mt Earling-
ton, stanie N. J., stała się w tych 
dniach kupą gruzów-przyczem utra
ciło życie siedm osób. Eksplozya 
wydarzyła się o 3-ej po południu i 
zniszczyła pięć budynków; przyczy
ny tejże pozostaną tajemnicą na zaw
sze. 

NOWINY KRAJOWE. 

Nową fabryką wyżymaczek zało
żono niedawno w Sturgis, Mich. 

Strejk mosiężników w Grand Ra
pids ukończył się w zeszłym tygod
niu. 

Marion w Ohio ma ośmionożr.ego 
wieprza a St. Mary szczura, który 
karmi kocięta. 

New York. Jan Most znany anar
chista został po roku więzienia wy
puszczony na wolność 19 b. in. 

Były poseł włoski baron Fava po
wraca na swój urząd do Washingto-
nu. Dał się wreszcie przeprosić! 

Pittsburgskie pisma donoszą o wy
nikłej nienawiści między organiza-
cyami: Rycerzami Pracy i Federacją 
Pracy. 

Liczba szynkowni w stanie Ohio 
wzrasta barazo szybko. Przyczyny 
tego szukać, należy w zasadach "tem
perance societies." 

Najdłuższą linją telefoniczną bę
dzie linja z New Yorku do Chicago 
przez Toledo i Cleveland. Wykoń
czoną ma być przed wystawą kolom-
bijską. 

Ów Hugo Corsi, o którym nam do 
noszono niedawno z Chicago — znaji 

duje się podobno w Cleveland—o 
czem przestrzegamy tamtejszych czy
telników. 

San Francisco, 21kw.— Silne trzę
sienie ziemi dało się tu uczuć we 
wtorek o g. 2-ej rano- Szkody pra
wie żadnej nie ma, ale ludność była 
wielce nastraszona. 

Henryk Kohenge w Wapakoneta, 
O., który chciał zabić swą siostrę,zo
stał mocą wyroku sędziów przysię
głych skazany na trzy lata do cięż
kich robót w więzieniu ohioskim. 

Tiffin, O., 21 kw.—Wilhelm Em-
da, młody włóczęga, zasadzony kil
kakrotnie do więzienia, z którego za
wsze uciekał—został znowu na jakiś 
czas ubezwładniony, zamknięciem w 
murach więzienia. 

Gubernator Flower ze stanu New 
York, położył swoje veto na bill po
pierany przez organizacye robotni
cze,dotyczący obalenia systemu kon
traktowej pracy drukarskiej dla sta
nu, a wystawienia takiegoż zakładu 
kosztem stanu. 

W Kenasha, Wis., powstał ogień 
we w+orek rano, grożąc zniszczeniem 
całemu miastu. Mimo nadludzkich 
prawie wysiłków straży milwauckiei 
i racińskiej pastwą rozszalałego ży
wiołu padł najgłówniejszy "block" 
miasta. Szkody obliczają na $300,-
000. 

Dayton, O., 20 kw.—Fritzie Dhein 
znany jako wprawny rabuś dyamen-
tów-znikł z miasta, właśnie w czasie, 
kiedy poręczenie zostało cofniętem i 
sprawa miała się toczyć przed sądem. 
Wszyscy interesowani i nieintereso-
wani w tej sprawie są zdania,że Dhein 
opuścił Stany Zjed. 

W Baltimore eksplodowała bomba 
przy Harrison ave., wyrywając drzwi 
i okna w domu pod No. 177£ i 
wstrząsając silnie budynkami oko-
licznemi. Pani Wink, właścicielka 
domu, opowiada, że jakaś nieznana 
jej osobistość mści się na niej od pew
nego czasu. Policya śledzi za tym 
ptaszkiem. 

Ciekawym jest często gust morder
ców. Cztery mile od Hazelton przy 
Honey Brook dwaj włosi: Ignatius 
Nigarto i Genarda Percarda pokłó
cili się aż wreszcie skończyło się za
mordowaniem Nigarto. Po dokona
niu tego czynu, morderca położył się 
tuż obok trupa towarzysza, i spał do
póki go nie zbudzili czujni stróże 
porządku publicznego. 

Rezerwacye Cheyenne i Arapahoa 
zostały w tych dniach oddane do u-
żytku publicznego. Czynność ta nie 
pozbawiona jest pewnych znamion 
uroczystości. I tak: wystrzał armatni 
oznacza urzędowe oddanie. Następ
nie ludność okoliczna spieszy—już 
to pieszo lub konno, by tylko stanąć 
nogą na dopiero co wydartej ziemi 
pierwotnym jej mieszkańcom-indya-
nom. Tu obyło się bez zabójstw. 

Telegramy z Krymu donoszą, że 
Rosya nakazała w krótkim czasie 
wzmocnić Sobastopol dwoma forteca
mi. Jeden z nich ma się znajdować na 
prawym brzegu Czernaja, drugi na 
pagórku, na którym podczas wojny 
krymskiej anglicy pobudowali fortecę 
Victoria.— Zło tylko gwałt podtrzy
mać może—dobro, gdy bezbronne na 
bezprawie także upaść musi!—Lecz 
jak długo trwać to będzie?! 

SPRAWA VAN LOON'A. 

I W Y  C Z Ł O W I E K  A R f . S Z T O W A N Y .  

Świadkowie niektórzy zeznają, że Van 
Loon w czasie kiedy morderstwo 
dokonano, byt w Toledo. 

Sprawa Van Loon'a, o którym w 
poprzednim numerze donosiliśmy, iż 
zamordował kasyera Maples w Co
lumbus Grove—staje się d?ań coraz 
groźniejszą. Tożsamość jego osoby 
zidentyfikowało przeszło 20 osób—a 
oskarżenie o morderstwo i rabunek 
stwierdzają różne okoliczności, tak, 
że na każdy sposób czeka go szubie
nica. 

MAKIOX, O., 21 Kwiet. (Kor. Am.) 
Sprawa Van Loon'a, o którym na in
nem miejscu wzmianka, przybierać 
się zdaje wprost przeciwny obrót jak 
początkowo przypuszczano. Liczni 
świadkowie twierdzą, że Van Loon 
był podówczas w Toledo, a ci co da
wniej stwierdzali tożsamość jego o-
soby dzisiaj cofają swą przysięgę. 
Według ostatnich telegramów are
sztowano innego człowieka jako ra
busia Columbus Grove banku. Are
sztowany nazywa się Wm. M. Roach, 
który odsiadywał więzienie w .Ma
rion. Miał on podobno na kilka dni 
przed rabunkiem owego banku wy
łamać się z więzienia w Indiana po
wiecie. Sprawa trudna do wyjaśnie
nia i jeżeli jeden z nich stanie się o-
fiarą "sprawiedliwości*'— natenczas 
zbrodni winny będzie sąd tamtejszy. 

Ile jesteśmy winni. 
Washington, 21 kw.—"Bulletin" 

ogłoszony przed wczoraj przez biuro 
cenzurujące,odnośny do narodowych, 
stanowych i miejscowych długów— 
wykazuje, że złączone długi stanu 
Ohio, nie licząc rozmaitych fundu
szów umorzenia wynosiły w roku 
1890-*71,000,000. W r. 1880 długu 
było 153,000,000. Per capita w r. 
1880 był $16.50 a 181)0-* 19.35. Naj
większa część tego długu jest muni
cypalną i powiatową. Stanowy dług 
Ohio był $10,000,000. w 1880 a w r. 
1890 wynosił $7,135,000-a więc re
dukcja blizko 3 miliony. Powiatowy 
zato dług wzrósł z 3,000,000. w 18-
80 do $7,000,000. w r. 1800. Munizy-
palny, który w r. 1880 wynosił $38,-
600,000, w 1890 wzrósł do $52,800,-
000, szkolny zaś z $1,450,000 do 
$3,244,000 w 1890. Miasteczka w O-
hio mające 4,000 lub więcej ludno
ści obciążone są długiem per capita 
$3(5.08 a w 1880 dług ten wynosił 
$39.16. Wmiejscowościach mniej niż 
cztery tysiące ludności posiadających 
dług per capita wzrósł od 1880 r. 28c. 
na $1.23 w 1890 r. 

Skutkiem pomieszania zmysłów. 
Grand Rapidą, Mich , 20 kw.— 

Emma M. Hoy, żona znanego farme
ra i sędziego pokoju w Burbell 
mieszczaństwie, zamordowała swoją 
8 letnią córeczkę Ethel a następnie 
popełniła samobójstwo. Znaki na cie
le dziecka świadczą, że została ona 
zaduszoną, nastąpnie otrzymała ude
rzenie w czoło. Po dokonanej zbrod
ni, matka zaniosła dziecko do lasu, 
gdzie złożywszy je na ziemi, prze
skakiwała przez nie z jednej na dru
gą stronę. Nieszczęśliwa kobieta sta
rała się pochwycić swego syna, dwa 
lata od Ethel starszego, lecz tenże 
uciekł. Chłopczyk ten stwierdza, że 
matka jego od paru dni robiła usi
łowania, aby z&bić te dwoje dzieci. 

Także żądanie! 
Wydarzył się w Marion powiecie 

wypadek o jakim zapewne nikomu się 
nie śniło. Andy Dutt, bogaty farmer 
zrobił aplikacją o pensję, na zasa
dzie, że jego pieniądze były tak do
bre jak jego życie—skoro pozwolo
no mu by kupić sobie zastępcę. Zas
tępca ten w czasie wojny padł ofiarą 
i Dutt mówi, że gdyby on poszedł, 
zostałby niezawodnie zabity. Praw
dziwie amerykański pomysł! 

Zwarjowali czy co? 
Jackson, Miss., 21 kw.—Następu 

jące żądanie dołącza partya ludowa 
w Alabama do swej platformy—żą
danie ktorego raczej spodziewalibyś
my się z południa. Brzmi ono jak 
następuje: "Dopominamy się aby 
rząd płacił dawniejszym właścicie
lom niewolników, zrównanych wo
bec prawa przez Stany Zjed. jako 
rezultat domowej wojny." 

Mt. Clemens, Mich., 20 kw.—Julia 
Brus8i z West Bay City, płynąca w 
łódce za okrętem, straciła równowa
gę i wpadła w głębię rzeki Clinton. 
Nim mąż, który Jej towarzyszył, zdo
łał ją wyratować—była trupem. 

Z CAŁEGO ŚWIATA. 

tych dniach odebrał szef 
petersburgskiej policji anonimowy 
list, w którym donoszą mu, że nihi-
liśei nie godzą się na program anar
chistów, ani nie chcą wspólnie z nie
mi działać. 

Przed nadchodzącym dniem 1 Ma
ja rządy europejskie gromadzą więk
sze ilości wojsk w punkta w których 
obawiają się silniejszej demonstracyi. 
Telegram z Madrytu donosi, że 
szwadron wojska został wysłany do 
Barcelony, gdzie ma pozostać na kil
ka dni po pierwszym. 

Donoszą telegramy, że francuska 
ekspedycya pod dowodztwem Col. 
Humberta miała potyczkę /, ludźmi 
naczelnika Samory przy górnej rzece 
Niger. Samory bronił się jak lew— 
ale że ludzie jego nie znają broni 
jaką im dano—nie umieli jej też u-
żywać, no i w rezultacie dostali po 
skórze. 

W Brukseli od pewnego czasu 
bawią się bombami jak dzieci piłka
mi. Wypadków tego rodzaju było 
tam kilka w paru dniach; z tych d\va 
jako najważniejsze: jeden przed do
mem prokuratora wyrządził szkody 
niewiele, drugi zaś przy mieszkaniu 
zarządcy lejami żelaza—nieomal nie 
uczynił z budynku kupy gruzów. 

Między przysięgłymi w sprawie 
Ravachol w Paryżu zapanowała 
straszna panika; szukają oni też róż
nych sposobów by się z nieprzyjem
nego położenia a trudnego obowiąz
ku wycofać. Maszyna piekielna z 
prochem i 80 patronami nie licząc 
silnej ilości materyałów palnych zna 
leziona w zakładzie oświetlenia 
elektrycznego napędziła owym jego
mościom tyle strachu. 

Z NASZEJ OJCZYZNY. 

Okrucieństwa w Rosyi. 
Haniebne postępowanie w wojsku 

resyjskiem nie jest nam ani dziwnem 
ani nowem. O nowym wypadku, w 
którym pałkami zabito na śmierć po
laka donoszą pisma europejskie: 
Rzecz tak się miała: Przed prochow
nią w Kaliszu postawiono na warcie 
żołnierza Polaka, człowieka mające
go żonę i dzieci. Biedak usnął. Kara 
za to wielka i słuszna, bo stanowisko 
ważne. No ale jest kara i kara. Ska
zano go za tem—tylko na 200 pałek. 
W ów dzień pół Kalisza wyległo na 
miejsce egzekucyi. Zony i przyja
ciółki oficerskie pociągnęły w doróż-
kach-poco?—ot, aby widzieć jak bi
ją Polaka. Delikwent żył jeszcze pod 
100 pałką. Potem jeszcze raz krzyk
nął wody! Jakiś jednoroczny zlito
wał się i oblał omdlałego. C)ficer e-
gzekujący zganił miłosiernego Sa
marytanina. Dobito więc na miejscu 
do końca i odwieziono do lazaretu. 

Te same {listorye. 
Do "Gazety Olsztyńskiej" pisze 

niby dawniejszy parafian a obecnie 
mieszkaniec Ameryki, wyrzekając na 
opłakane stosunki w tutejszym kra
ju. Nam te jeremiady bynajmniej nie 
są dziwne. Wiemy dobrze, że szlach
ta polska używa wszelkich możliwych 
sposobów, byle tylko zmniejszyć e-
migracyę, a co ważniejsza by jej rąk 
nie brakło, któreby na nią pracowały 
Nie rozchodzi się tu owym panom 
bynajmniej ani o religię owego chło
pa ani o jego dobro—ale o własną 
skórę. 

Szczęśliwy, kto wierzy.... 
Trzemeszno. Obywatele którzy 

starali się aby progimnazyum tutej
sze zamieniono na gimnazyum—do
znali wielkiego rozczarowania. Mini-
steryum bowiem doniosło, że według 
przepisu reformy, ósma klasa powin
na być zniesioną. Miasto nie chce na
dal dopłacać 2000 marek rocznie,jak 
czyniło— na utrzymywanie zakładu. 

25 letni jubileusz. 
"Sokół" lwowski obchodził 17-go 

marca 25 letni jubileusz. "Sokoł" 
chicagoski polski przesłał towarzy
stwu temu róg myśliwski oprawny w 
srebro oraz wyrażenie swej sympatyi 
z bratnimi sobie druhami. 

Emigracya z Kr. Polskiegro. 
Bardzo wiele dziewcząt dorosłych 

wyjeżdża z Królestwa Polskiego, w 
celu rychłego wyjścia za maż w A-
meryce. Młodzież męzka uchodzi z 
obawy przed wojną, o której tam 
głośno mówią. 

Głód i tyfus. 
We wschodniej Galicy! panuje 

głód, a do tego dołączają się choroby 
jak ospa i tyfus. 

Pastwą ognia. 
Gniezno. Spaliła się tu szkoła ka« 

tolicka, i jedno zabudowanie, tuż o-
bok niej się znajdujące. Dla braku 
wody straż nie mogła ognia zlokali
zować. 

Podejrzliwa żandarmerya. 
Żandarmerya w Lipinach obłożyła 

aresztem "Intencye Miesięczne" wy
dawane w Krakowie przez O. O. Je
zuitów. 

Jiie chciał czekać. 
Poznań. Skazany na śmierć Fran. 

Błasgczak za zamordowanie służącej 
Szataniak, powiesił się w więzieniu 
Nie zdołano go już uratować. 

Szkarlatyna w Cisku. 
W Cisku, pow. Kozielski, grasuje 

szkarlatyna dziesiątkując prawie 
dzieci. 

TYLKO 1 DOLAR! 

Zaproszenie do przedpłaty na rok 
1892-1893. 

"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." 
AMKKYK A broni prawdziwych za

sad religii świętej katolickiej, ale o-
stro i stanowozo występuje przeciw 
tym, co religię uważają za "handel" 
i w imię religii lud prosty oszukują. 
Dobrych księży zawsze bronimy, ale 
sprawiedliwość nie pozwala nam po
chwalać złych. Ameryka sądzi wszyst
kie klasy według jednej sprawiedli
wości, (nie uznaje "odmiennej spra
wiedliwości" dla bogaczy). Uczciwie 
postępuje i nikogo się nie boi. Jest 
największym ]>ostrachem na złych 
ludzi. Stara się o oświatę ludu. Ma 
największy wpływ na lud roboczy, 
bo uczciwie go broni. Podaje więcej 
wiadomości, niż inne gazety ani ery -
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. AMERYKA ma ścisły druk i w 
jednej kolumnie pomieści więcej wia
domości, niż inne gazety w 2-ch. 

2. AMKKYK 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. AMKKYK A wychodzi dwa razy w 
tydzień, więc donosi wiadomości 
wcześniej, niż inne gazety. 

4. AMERYKA jest najtańszą gazetą. 
5. AMKRYKA jest pismem niezależ-

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

Dla Nowych Abonentów 
Będziemy posyłać Amerykę od 1-

go Maja 1892 r. do 1-go Stycznia 
1893 r. za $1. 251^° 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-
zytach, 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 całe
go 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, 
Box 2śt. TOLEDO, OHIO. 

TheTFoledo Brewing & Malting Co. 
Przy narożniku ul. Division & Ha

milton, wyrabiają najlepsze piwo: 
Pilzeńskie, Kulmbacherskie, Wie
deński i Lenk'a Extra Pilzeńskie ex-
porto.vane, w beczkach lub w butel
kach. Piwo nasze jest doskonałe, a 
ceny dla salonistów bardzo umiarko
wane. Piwo wysełamy do wszystkich 
części świata, bo wszędzie już sobie 
zjednało klintelięswą doskonałością. 
Obstalunki przyjmujemy osobiście 
lub listownie. Telefonu No. 395. P® 
TER LENK, Prez.J JOHN HUEBJTBB, 
Supt. 


