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'Abonenci o-
ciągający się z zapła
tą za naszą uciążliwą, 
pracę, t. j. panowie 
Ociągalscy, niechaj 
bącznie przeglądaj ą 
Listę Darmoczytal-
skich, jaką w przysz
łym miesiącu bez 
pardonu będziemy 
drukowali, nie mając 
innego sposobu na 
połechtanie skamie
niałych sKór zamery
kanizowanej rasy 
skrobirogów i war
chołów. 

N iej eden Ociągalsk i 
rychlej, niż się spo-
dzieje, będzie miał 
zaszczyt, spotkać się 
na tej liście wybra
nych ze swoją własną 
godnością i będzie 
nam srodze wdzięcz
nym, żeśmy go tak 
uhonorowali za dopo
maganie nam do 
chleba. 

MSZ PREZEST. 
Każdy abonent, czy nowy ozy 

stary, który nam teraz prześle 
całoroczny abonament w kwocie 

.OOdostame od nas w podarun
ku co następuje: 

1 )  K a l e n d a r z  M a r y a ń *  
s k i na rok Pański 1895. 

2 )  W e s o ł y  W i e r s z o k l e 
ta: — Powinszowania na wszelkie 
przygody, Zaprosiny na wesele 1 
piosneczki weselne—z obrazkami.£ 

3 )  P r z y g o d y  L o r k a .  —  
Ciekawe opowiadanie z czasów 
Piastowskich. 

_ Jeieli abonent \zamiejsco
wy, zapłaciwszy 2 dolary zaległego 
abonamentu, pragnie dostać codo 
piero wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać 5 centów na przesyłką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

Nie wstydźmy się 
mówić po polsku! 

Ten sam Bóg, który stwo-
c^ył kotka miauczącego, owcę 

, ^jęczącą, kura piejącego, ptaki 
świergotające, lwa ryczącego, 
it. d., ten sam dobrotliwy 
Bóg stworzył też i ludzi 
różnej narodowością języków. 
Tedy i język polski jest 
darem Bożym. 

* 
* . *. Kotek nierozumny nie szem

rze przeciw Bogu, że tylko 
miauczy, a nie umie śpiewać 
jako słowik, ale jest zupełnie 
tym darem zadowolony, któ
rym go Stwórca uposażył. 

•> Sama tedy wdzięczność ku 
Bogu, Stwórcy i Panu nasze
mu wymaga, abyśmy^ darem 

Łm 
«8% 'fid? 

jego nie gardzili i języka oj
czystego się nie wstydzili. 

* 
* + 

W języku, w którym nas 
nasze dobre matki nauczyły 
pacierza, możemy najlepiej 
serca nasze Bogu Najwyż
szemu wynurzyć, Jemu nasze 
troski, bóle, zmartwienia itd. 
przedkładać, o duchowną i 
doczesną pomyślność Go 
błagać. Słowo Boże opowia
dane w języku, w którym po 
raz pierwszy wymówiliśmy 
,,matka", najlepiej do serca 
przemawia i najmocniej je 
kruszy. 

* 
* * 

Misyonarze, opowiadający 
naukę Chrystusową w pogań
skich krajach, nie uczą dzi
kich wprzód obcego języka, 
ale wprzód sami się uczą jak 
najdokładniej języka krajowe
go, a potem dopiero w nim 
zasady chrześciańskie tym 
ludziom głoszą. Są przeko
nani, że wiara tylko w języku 
ojczystym opowiadana na 
długo się utrwalić i w sercach 
głęboko zakorzenić może. 

* 
* * 

Język ojczysty i żywa wia
ra jaknajściślej z sobą są 
połączone. Gdy język ojczysty 
utracimy, i wiara pomału 
zaginie. Pięknie ujął tę myśl 
pieśniarz polski Teofil Lenar
towicz mówiąc: 
Jak się zrobisz cudzoziemcem, 
Jak się zrobisz wrogiem, 
W oczach będziesz miał wzrok wil-
_ . . - CZJ> 
Będziesz milczał, jak wilk milczy, 
Będziesz szydził ojce stare, 
Będziesz miał fałszywą, wiarę. 

* . * i . 
Językiem polskim mówili i 

mówią nietylko prostaczko
wie; nie chłopski to język, jak 
go nasi nieprzyjaciele nazy
wają, ale cała dawna Polska 
go używała i dotąd go używa. 
W nim sądzono w trybuna
łach, w nim rozprawiano na 
sejmach; w nim przemawiali 
do pułków swych i im rozka
zywali wodzowie, jak Stefan 
Czarniecki, król • Sobieski, 
Kościuszko, Chodkiewicz itd. 
Języka polskiego używali 
królowie polscy do odezw 
swych w kraju; język polski 
jest dotąd urzędowym języ
kiem w Galicyi., 

* 
* * 

Żaden naród nie może się 
tem poszczycić, żeby rozumiał 
ję^yk pradziadów swych z 
przed 300 laty. Jan Kocha
nowski, największy nasz 
poeta złotego wieku, już tak 
pisał, jak i my dziś. I tę 
ostatnią pamiątkę świetności 
naszej chcielibyśmy swawol
nie i dobrowolnie zagrzebać? 
Byłbyż to szacunek, jaki 
przodkom naszym winni jes
teśmy 

* 
* * 

JęzyJc polski jest miły, 
dźwięczny,; wydoskonalony ; 
ma bogatą literaturę(piśmien-
nictwo). Radość słuchać Pola

ka, czysto po polsku mówią
cego. Lud nasz polski z 
natężoną słucha uwagą 
kaznodzieję, czysto po polsku 
mówiącego; ba,nawet są takie 
u nas parafie, że krytykują 
(ganią) surowo swoich księży, 
nie dosyć dobrze po polsku 
mówiących, 

* 
• » .  *  

Język polski jest piękny, 
ale trzeba nim dobrze władać, 
szczególnie mają to dobrze 
sobie zapamiętać ci, którzy 
są nauczycielami ludu. Język 
polski jest piękny, i radzi go 
słuchają wszyscy Słowianie; 
Polaka pięknie i czysto 
mówiącego każdy Słowian 
rozumie; nawet wykształceń1 

innonarodowcy przyznają, że 
język polski jest mile brzmią
cy, miły i dźwięczny do 
słuchania. 

* 
* •» 

Mówmy po polsku przy 
każdej sposobności, bo tego 
Bóg wymaga; bo ojczysty 
język nas najbardziej do 
Boga zbliża, bo język polski 
jest drogą po ojcach spuścizną 
a w końcu i piękność jego 
pobudza nas do posługiwania 
się nim. ^ _ 

Z HiW POLSilCH 
W AMERYCE. 

NA PARAFIĄ POLSKĄ 
w St. Joseph, Mo., spadła 
kara boska za krzywdy wy
rządzone dawniejszemu pro
boszczowi, wiel. ks. Krzywo-
nosowi. Wybuchły w jej 
łonie groźne zaburzenia; 
i nawet już zaszła bójka 
w kościele, podczas mitingu 
parafialnego w zaprzeszłą 
niedzielę. Szczęściem jednak 
nie skończyła ona się tak 
okropnie, jak pisały polskie 
gazety codzienne,które nawet 
nazwisko polskiego proboszcza 
w St. Joseph fałszywie po
dały. 

Sprawa, podług wychodzą
cego w St. Joseph dziennika 
DAILY GAZITTE, tak się miała. 
Parafianie polskiego kościoła 
św. Piotra i Pawła w St. 
Joseph chcą zniewolić swoje
go obecnego proboszcza, aby 
przybrał sobie do boku 
komitet, któryby kontrolował 
rachunki parafialne; nie po
zwalają mu nadal samowolnie 
kasą disponować. Ostatni mi
ting . niezadowolonych, w 
kościele, proboszcz usiłował 
rozwiązać, wskutek czego 
przyszło do bójki pomiędzy 
jego poplecznikami, a partyą 
domagającą się sprawiedli
wości. Przy tem Karól 
Wieczorek odebrał cios w 
głowę, który mu wszakże 
niewiele zaszkodził. 
, W obronie popleczników 

proboszcza stanęli obecni na 
mitingu deputowani szeryfa 
Tomasz Fojtik i Szymon 

Wagon, niby-polacy, już od 
miesiąca zaprzysiężeni i prze
znaczeni do specyalnych 
usług polskiego proboszcza. 
Partya niezadowolonych rzu
ciła się na nich i ich rozbroiła, 
jako zbirów bez wszelkiej 
słusznej potrzeby ustanowio
nych, a ich broń zanieśiono 
do'Biura szeryfa powiatowego 
Andrians. Podczas rozbrojenia 
jeden z niepowołanych szery
fów . także odebrał cios w 
głowę. Później wkroczyła do 
kościoła policya i tłum roz
pędziła. Tylko Karóla Wie
czorka zabrano do aresztu, 
jako posądzonego o pobicie 
pomocnika szeryfa. Areszto
wany stawił w Biurze policyj
nym bond i puszczony został 
na Wolność. 

Sprawdzamy, że obecnym 
proboszczem parafii polskiej 
w Śt. Joseph jest ks. Moran 
(a po prawdzie Moroń), 
zniemczony Szlązak — a nie 
ks. Dynia, jak pisały niektóre 
gazety polskie. Ks. Dynia 
zawiaduje obecnie parafią 
polską w Thurber, Texas. 

Ks. Moran, zdaje się, w 
podobny sposób ojcuje ludo-
w 1 £oł skiemu—w^-Sv^JosephT 

jak ojcował niezależny obec
nie A. Klawiter naszym roz
brykanym Kaszubom wWino-
nie. 

Bliższe szczegóły o obec
nych opłakanych stosunkach 
w parafii polskiej w St. 
Joseph, znajdą szanowni 
czytelnicy w umieszczonej ńa 
innem miejscu originalnej 
korespondencyi ztamtąd. 

BUFFALO. - Jedyny syn 
redaktora POLAKA W AMERYCE 
Stanisława Ślisza powrócił , z 
więzienia poprawczego w 
Elmyra, w którem przesiedział 
za kradzież, 7 — 8 lat. 

KOŁASZEWSKI z Cle
veland,, były ksiądz rzymsko
katolicki,bawił niedawno temu 
w Chicago, na Jadwigowie, 
i połączył tam, w kościele 
niezależnym, parę nowożeń
ców. W przemowie ślubnej 
pochwalił się, że już ,,siedm 
kościołów udało mu się oder
wać od jedności rzymsko
katolickiego Kościoła!" — 
Iście piekielna zasługa! 

STEVENSPOINT, Wis. 
— Wydawca RÓLNIKA P. 
Huetter założył tu, w spółce 
z braćmi Worzałłami, którzy 
sobie jako zecerzy w polskich 
drukarniach, tudzież przy 
robocie w piłach, sporo 
grosza uciułali, polską aptekę 
a zarazem zakład zegarmi
strzowski i handel artykułami 
religijnemi. Jeden z braci 
Worzałłów, Józef, jest także 
uczonym zegarmistrzem, któ
rego to fachu nauczył się w 
szkole zegarmistrzowskiej w 
Winonie. ^ Starszy, Stefan, 

pracuje jako foreman w 
drukarni RÓLNIKA. 

Ów nowy polski interes 
znajduje się w storze p. Kru-
tzy, przy Main ulicy. 

CLEVELAND, Ohio. — 
W ostatnim czasie zastępował 
tu szefa naszych odszcze-
pieńców, , Kołaszewskiego, 
niezależny pryczer Kamiński 
z Omaha. Kołaszewski stara 
się wkręcić tego golca nieza
leżnej gminie polskiej w 
Buffalo na proboszcza, lecz 
pewnie mu się gratka nie 
uda. — W dniu 14 Sierpnia 
przeprowadził się Kołaszew
ski do nowo pobudowanej 
plebanii. 

W FLORIDA, N. Y., po
łożono • kamień węgielny 
przy tamtejszym polskim 
kościele. Jest tam około 125 
polskich familij. Proboszczem 
parafii polskiej w Florida jest 
ks. Nowak, dopiero przed 
rokiem wyświęcony. 

NEW YORK. W ostat
nich czasach zaszły ogromne 
zmiany w cukrowni na,, South 
Williamsburg", gdyż parę 
tygodni^" "tętnu/" oddalono 
Superintendenta i jednego 
formana, którzy podobno 
mieli -brać łapówki od robot
ników za danie pracy w tejże 
cukrowni, i to w sumach od 
15 do 60 dolarów. Każdy z 
takich robotników, który 
opłacił ów zwykły podatek za 
otrzymaną posadę, był przy 
tejże bardzo krótko zatrud
nionym, a po niejakimś 
czasie oddalano go, na jego 
zaś miejsce brano innego, 
naturalnie za takąż samą 
opłatą. Ofiarami byli przeważ
nie Polacy. 

Gdy sprawa ta się wykryła, 
wówczas tych, którzy przyznali 
się, iż padli ofiarą wyż wy
mienionych oszustów, przyjęto 
do roboty napowrót. 

Pośrednikiem w tym 
niecnym przedsiębiorstwie 
brania łapówek, była pewna 
para żydowska. Urządzano 
się w następujący sposób: 
żyd pracował w cukrowni, 
również jako zwykły robotnik, 
z wszelkiemi jednak przywi
lejami, a jego ,,czcigodna" 
małżonka brała pieniądze od 
„naiwnych'' i oddawała 
swemu mężowi, ten ' zaś 
doręczał je formanowi cu
krowni. ' 
(Z GAZETY POLSKIEJ, N. Y.) 

BEREA, Ohio. — Przez 
odłam kamienia, który nań 
spadł w kamieniołomach, ob. 
W. Wolski, śmiertelnie 
pokaleczony.. Wolski był 
kapitanem ,,Ułanów św. Kazi
mierza" liczy lat 45, jest 
żonatym. 

CLICAGO. — Jan Dahl-
man stracił swój urząd w 

City Hall. Pełnił obowiązki 
jako superintendent w ;,Wa
ter pipe extension'' na miejsce 
p. A. Kowalskiego. 

W GRAFTON, O.,odbyło 
się w niedzielę, 25 Sierpnia, < 
poświęcenie polskiego koś
cioła. 

LIST GOŃCZY. — Czy
tamy w PATRYOCIE: Ktokol
wiek by wiedział o pobycie 
J. K.Millera (alias Michałow
skiego) raczy łaskawie dać 
znać do Redakcyi PATRYOTY 
(844 S. 2 nd Str., Philadel
phia, Pa.). J. K. Miller (alias 
Michałowski) był agentem 
WIARUSA, GAZETY POLSKIEJ 
Dyniewicźa, NOWEGO ŻYCIA, 
przez krótki czas także PA
TRYOTY, a w końcu Głosu 
POLSKIEGO. 

J. K. Miller jest wzrostu 
średniego, o twarzy okrągłej, , 
wąsik mały, bury, mówi po 
litewsku, uchodzi za apteka
rza — sprzedaje koperty z 
nożyczkami, listowym papie
rem i różnemi świecidełkami 
(United States Coverts) — a 
czasem także planety i książki. 

G. K. Miller ścigany jest 
za sprzeniewierzenie si^fstkcr 
kolektor. 

ST. JOSEPH, Mo. — 
Dawniejsi przeciwnicy wiel. 
ks. Krzywonosa teraz ślą 
listy do niego do Manitowoc, 
serdecznie go przepraszając 
za krzywdy wyrządzone mu, 
kiedy był u nich proboszczem. 

DETROIT, Mich. Przy
sięgli koronera, którzy badali 
powód śmierci zecera Stani
sława Jakubowskiego, uznali, 
że Jakubowski umarł wskutek 
wielkiej ilości opium, które 
zażył celem odebrania sobie 
życia. 

Z PimBlT^QA 
(Pa.) 

Zarząd miasta rozpoczął 
usuwać tu mieszkania przy 
rzece, które przez ubogich 
ludzi były zamieszkane. Ad
wokat W. J. Jordan wniósł 
z tego kilkanaście skarg 
przeciw urzędnikom miasta o 
wynagrodzenie za te mieszka
nia. Pomiędzy skarżącymi są 
przeważnie Polacy i Litwini, 
którzy w swych skargach 
żądają wynagrodzenia od 500 
do 1.000 każdy. 

Następujący Polacy wnieśli 
skargi: Szczepan Zieliński, 
Konstanty Pierowski, Józef 
Kalinowski, Michał Zaremba, 
Józei Januszewski, Józef 
Źurkiewicz, Józef Krasiński, 
Ignacy Jakubowski, Piotr 
Gwoździcki. 

Adwokat W. J. Jordan jest 
pewny, że sprawę wygra, a 
skrzywdzeni dostaną zapłaco-
cone za stracone domki i inne 
sprzęty, które zostały znisz
czone, albo popłynęły rzeką, j 
Adwokat J. będzie mia^razem. 
około 49 skarg. 

rŁACIĆ ZA WIARUSA! 
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