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FARMERZY! 

Teraz już i na was 
czas płacić za gazetę! 

Na ostatni Nowy 
rok mało .który far
mer nam zapłacił a-
bonament — prosiliś
cie, abyśmy wam cze
kali aż cło żniw. 

A, Bogu dzięki, żni
wa tego roku były 
bardzo dobre. Sprząt
nęliście obfite plony 
i zaczynacie je spie
niężać. 

Pamiętajcież tedy 
i o tych, którzy wam 
w ciężkim dla was 
czasie udzielili kredy
tu, a przez to teraz 
sami są w długach, 

• MSZ PREZEST. 
Każdy abonent, czy nowy czy 

stary, który nam teraz prześle 
całoroczny abonament w .Jiwpcie 
$2.00dostame od nas w podarun
ku co następuje: 

1 )  K a l e n d a r z  M  a r y  a ń -
ski 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.H 

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 zaleqiego 
abonamentu, praqnie dostać codo 
piero wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać. 5 centów na przesyłką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

Zaburzenia parafialne. 
'W ostatnich tygodniach 

zawrzało w różnych koloniach 
polskich. 

W Chicago druga wiel
ka parafia, św. Józefa, pod 
zarządem X. Pyplatza, stoi w 
ogniu. X. Pyplatza WIARUS 
zawsze uważał jako wzorowe
go kapłana polskiego. Zatem 
ludzie tam pewnie winni. 
Zdaje się> że głównym burzy
cielem jest kontraktorŻółkow-
ski z 47ej ulicy. Chciał bu -
dować nowy kościół, ale za 
wiele żądał. Zmartwychwstań
cy dolewają oliwy do ognia. 
Pod wielkiem ,,Extra" z dnia 
2ógo Sierpnia tak w DZIENNI 
KU CHICAGOSKIM piszą: 

Wielebny W. Pyplatz niewąt
pliwie postara się taktem, spokojem 
i możebnemi ustępstwami do poro
zumienia się, do tego, aby pokątnj 
agitatorzy, wrodzy katolicyzmu, nie 
tryumfowali. 

Co tym mnichom do cudzej 
parafii? Ich przełożony przy
wiózł aż czterech mniszków 
ze sobą z Rzymu. Chcieliby 
więc X. Pyplatza wygryść i 

sami Town Lake czyli parafią 
św. Józefa objąć. Bracia! 
Wojny zaniechać, bo djabeł 
i zmartwychwstańcy owoce 
zbierać będą.X. Pyplatz Wam 
krzywdy nie wyrządzi .Porożu 
mieć się z nimi będzie spokój... 
W Perth Amboy,New Jersey 
parafia X. Szymanowskiego 
gore. Inna tam jest sprawa. 
X. X. Szymanowski, jeden 
z najzawziętszych wrogów 
WIARUSA, musi się oczyszczać 
z skarg o , .babiarstwó." Już 
oddawna znaliśmy tego jego
mościa, ale milczeliśmy, bo 
zawsze przyjdzie kreska na 
Matyska 

W St. 'Joseph, Missouri, 
Polacy się nawet przed koś
ciołem pobili. Krwawe było 
natarcie z obóch obozów... 

W Buffalo parafia św. 
Wojciecha od Kościoła prawie 
zupełnie odpadła. I tak się ta 
smutna litania dalej ciągnie. 

Dokąd dążymy? Alaliż 
moskale i niemcy słusznie 
nam zarzucić nie powinni, że 
jesteśmy zakałą między chrześ-
ciańskiemi narodami. Zbójec
kie awantury -kościelne nie
chaj na zawsze przestaną! 
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Klekotki, pod Milwaukee, Wis. 
30-go bierpnia, 1895 r. 

Szanowny Redaktorze! 
Waszmość z pewnością 

sobie przypomina z ostatniej 
swojej wizyty w Milwaukee 
Ananiasza Wontropkę, właś
ciciela ruchomych i nierucho
mych przyległości w Klekot-
kach pod Milwaukee ;na siebie 
zwracam uwagę, bo wąsy 
tylko po jednej stronie z 
zasady golę. Obiecałem Wasz-
mości od czasu do czasu kilka 
uwag i nowin z mojego są
siedztwa, więc piszę. 

Kropidlarskie Zjednoczenie 
w Milwaukee najlepsze dni 
swoje widziało. Nie rozpada 
się dla jakiejkolwiek zawie
ruchy, lub różnicy zasad mię
dzy członkami lub dla sprzecz
nych dążności tej lub owej 
partyi w własnem łonie. 
Ugrzęzło w ociężałości włas
nego sobkostwa. Pan Stra
szyński sekretarzował, bo mu 
płacili. Skoro go wyrzucą, na 
co się zanosi, gwizdnie i ozór 
wyciągnie do koryta o tłustej 
paszy, mniejsza o to pod 
czyją strzechą. . 

Delegaci milwauccy na 
sejm do South Bend wybiera
ją się w cjrogę.jak starokraj-
scy chłopi na jarmark lub do 
żyda. Byleby coś utargować, 
byleby briać z kasy i nic nie 
dawać, tyleby zbierać, ale 
ńie siać, cały ich program. 
Wrzekoma katolickie ich 
zasady ani dudka nie nawrócą. 

Opinia naszej inteligencyi 
jest po stronie Związku. I 
narodowcy nie grzeszą do

skonałością, ale mają prócz 
kasy pośmiertnej inne wyższe 
zasady, jako to kolonizacyą, 
skarb rapperwylski, dom 
emigracyjny i tym podobne. 
U kropidlarzy wiele naboż-
nego gadania, mało nader 
cnoty, wiele hałasu, siła 
mamideł i błyskotek, a 
wewnątrz nic prócz próchna 
i zgnilizny. Dużo na to, mamy 
przykładów w Milwaukee pod 
Klekotkami. ' 

Nigdy jeszcze żaden ksiądz 
tak zębów na parafię nie 
ostrzył, jak obecnie X. Szu-
larecki na probostwo przy 
św. Stanisławie. Złamane 
żebra, które w Chicagoskiej 
batalii za różne poświęcenia z 
pola bitwy pod koszulą do 
domu odniósł, w śpiewaniu 
mu bynajmniej nie przeszka
dzają. ,,Ten ma głos", ludzie 
sobie powiadają, chociaż złoś
liwe języki gardłowe wysiłki 
kandydata na proboszcza 
więcej do tego nadętego 
pisku tuczonego wieprzka 
porównują. Kazania ten do-
drodziej wcale powiedzieć nie 
może, bo brak nauki i tępość 
umysłu na każdym kroku go 
zdradzają. Na probostwo św. 
Stanisława powinien kandydat 
mieć więcej, niż kilka bzików, 
i sieczkę pod czubkiem. 

Ludzie się też na niego 
gniewają, i to bardzo słusznie, 
bo pozwolił siostrze po zmar
łym X. Górskim sprzątnąć z 
plebanii co się dało. Panna 
Julia nie wielu po sobie 
zostawiła przyjaciół. Czego w 
grubiaństwie brat jej nie do
pisał, ona nadmierzyła. Dwa
dzieścia zabrała tysięcy po 
X. Górskim, który jako 
Franciszkanin nieźle z ślubu 
ubóztwa się wywiązał, Różne 
po Klekotkach chodzą pogło
ski o innych spadkobiercach, 
ale z względu na przyzwoitość 
o tem pisać się nie należy. 

Na młodego X. Wacława 
Kruszkę padają gromy za to, 
że szkołę św. Józafata (aka
demią) szczerze popiera. 
Przed tygodniem mniej więcej 
napisał w KURYERZE Michałka, 
iż, gdyby miał sześćdziesiąt 
synów, posłałby co najmniej 
pół kopy tych swoich synów 
do szkoły X. Gruczy. Głupio 
to nieco wygląda, gdy młody 
ksiądz puszcza cugle swojej 
fantazyi na tytuł ojca aż 
kopy synów, nie wspominając 
o córkach, ale uczynił to w 
dobrej niby intencyi. Broni 
więc Michałek swego krew
nego w Kuryerze z dnia 2Ógo 
Sierpnia, pisząc: ,,Czyż jest 
coś * sprzeczniejszego, jak 
popieranie niższej szkoły ka
tolickiej (parafialnej) a wystę
powanie przeciw wyższej 
szkole katolickiej? — Sam 
rozum dyktuje, • że, kto to 
czyni, sam przeciw sobie 
występuje. A jednak takie 
sprzeczności istnieją. 

'I'emi sprzecznościami są 
kpiny z listu X. Kruszki, 
naszpikowanego swoją drogą 
dłijjgiemi cytatami z mądrych 
książek i nawet pisma święte
go! Opinia publiczna w 
Mijwaukee w wszystkich 
ko&ch tak naszych jako i 
obcych cieszy się z energii 
X, Gruczy. Szkoła św. Józa-
fati jest zakładem dobrym, 
zasługującym na szczere po
palcie każdego dobrego Pola
ka! 

Jjupełnie bez potrzeby wzy
wa; Michałek w tym samym 
nuńierze, polaków, aby na 
niezależnie kościoły się nie 
puszczali. Ludzie w Milwaukee 
i Klekotkach na takie wy
bryki mają za wiele statecz
ności, rozumu i wiary. 

| Z winnym szacunkiem 
J Anąniasz Wontropka. 

L NIW POLSKICH 
W AMERYCE. 

CHICAGO. — Pomiędzy 
,, niezależnymi" na Jadwigowie 
powstało rozdwojenie. •— Za 
staraniem ob. St. Budzba-
nowskiego ob. Radomski na 
nowo przywrócony na stano
wisko policmana. 

PITTSBURG, Pa. — 
Siostry Miłosierdzia św. Karo
la Boromeusza upuściły tu
tejszą parafią. Niektóre po
wróciły do Trzebnicy, na 
Górnym Szląsku, a 5 z nich 
objęło nową szkołę polską w 
Trenton, N. Y. Na ich miej
sce przybędzie do szkoły św. 
Stanisława K. 9 Sióstr 
Nazaretanak. 

BALTIMORE, Md. — 
Wszyscy tutejsi polacy, jak 
jeden mąż, oświadczyli się 
za kandydaturę p. Władysła
wa Welzanta na radcę miej
skiego i postanowili popierać 
te kandydaturę z całych sił. 

POLACY W 4 CLEVE
LAND, wiernie stojący przy 
Kościele rzymsko-katolickim, 
bojkotowali salon i handel mię
sa odpowiedzialnego wydawcy 
Jutrzenki Józefa Pawłowskie
go, zagorzałego odszczepień-
ca. — Zdrowo mu! 

BREMOND, Tex. — 
Polacy tutejsi, pozostający 
we wojnie z proboszczem ks. 
Litworą, zabierają sie także 
do założenia niezależnej para
fii. Ks. Litworze już od 
dawna większość dawniejszych 
jego parafian myta nie płaci. 
Żyje on głównie z dochodów, 
jakie ma z rozproszonych po 
całym Stanie licznych polskich 
tnisyj. Tu w Brecnond już od 
Maja po największej części 
odprawią nabożeństwo ks. 

Sułek, bawiący w Texas dla 
poratowania zdrowia. 

MERIDEN, Conn. -
Tutejszy Wędrowiec pisze w 
numerze z 29 Sierpnia: 

„ Wiel. ks. Misickiwraz ob. 
Śmietana, jednym z najzac
niejszych członków tutejszej 
parafji, kolektowali na kościół 
polski. W jednym z polskich 
domów zostali zaczepieni przez 
jakiegoś pijanego niemczurę, 
luterana, który w brutalny 
sposób zaczął wymyślać pola
kom katolikom i ich duchow
nym. 

Pan Śmietana obrażony, 
wyprowadził niemca za drzwi. 
Pijany niemiec wpadł do 
balii napełnionej wodą, która 
stała na korytarzu, i skąpał 
się do ostatniej nitki. Rozłosz-
czony sprowadził policyę, 
która aresztowała p. Śmietanę, 
lecz ks. Misicki postawił 
natychmiast kaucję i pana 
Śmietanę zwolniono. Sprawa 
odbyła się w dzień następny 
i sędzia skazał podsądnego 
na $28.00. Sprawę tę uważamy 
za niesłuszną, a kara wymie
rzona p. Śmietanie jest jedynie 
z powodów czysto religijnych." 

WIEL. X. KASPERSKI, 
którego Moskale chcieli 
wywieźć na Sybir za pełnienie 
służby Bożej między Unitami, 
przedostawszy się szczęśliwie 
przez granicę, po wielu przy
godach, przybył do Detroit. 
Dokumenta swe ma w jak-
najlepszym porządku. Chętnie 
by przyjął posadę w polskiej 
parafii — czy to proboszcza, 
czy to wikarego. — Adres 
jego Rev. Kasperski, Cor. 
Canfield & Russel Strs., 
Detroit, Mich. 

KURYERA Toledoskiego 
redaguje obecnie p. Surdel. 

W BUFFALO, N. Y., 
wojna „niezależnych" z X# 

Pitasem, i,,Unią" rozbija. 

W EAST ST.PAUL.Minn., 
buduje proboszcz tamtejszej 
parafii polskiej, wiel. ks. 
Guzowski, nową piebanią. 

GRAND RAPIDS, Mich., 
— Rzeźnik p. Andrzej Men-
drzycki, który tu przez kilka 
miesięcy trzymał w dzierżawie 
store rzeźniczy od p. Wojcie
cha Damskiego, wyprowadził 
się z powrotem do Chicago. 

ST. JOSEPH, MO. — 
Sędzia Lyon skazał Kaźmierza 
Wieczorka za naruszenie 
publicznego pokoju na $5.00 
i koszta. Ze wszystkiem razem 
znana awantura przy kościele 
kosztować będzie p. Wieczor
ka około 75 dolarów. 

KS. KLAWITER ha ostat 

Washingtonu później, aniżeli 
się spodziewano, gdyż list z 
pieniędzmi na drogę nie 
zastał go w domu. 

CLEVELAND, O. — W 
dniu 20 Sierpna chwilowo tu 
jako gość bawiący ks. Kamiń
ski w zastępstwie ks. Koła-
szewskiego, zajętego urządze
niem niezależnej parafji w 
Buffalo, chodził po zwykłej 
miesięcznej kolekcie po War
szawie. Wszędzie był mile i 
gościnnie przyjęty i dopiero, 
gdy się zjawił na Fullerton 
ulicy, dość pokaźna liczba 
bab z parafji ks, Rosińskiego 
zebrała się i nuż wykrzykiwać 
-- jak zgraja dzikich ludożer
ców. Nie dość że owe baby 
same piszczały i wrzeszczały, 
jak nieboskie stworzenia, lecz 
nadto namawiały dzieci, by 
im pomagały w tej — kociej 
muzyce. (Jutrzenka.) 

TELEGRAMY. 

TYFLIS. — 5 tysięcy 
Kurdów napadło armeńskie 
miasto Kemak i kilka sąsied
nich wiosek. Splądrowali koś
cioły i klasztory, spalili domy, 
a wielu mieszkańców zamor
dowali. 

S. FRANCISCO. — W 
Honolulu, na wyspach Ha
wajskich, wybuchła cholera. 

WIEDEŃ. — Z Wołynia 
nadchodzi wiadomość,że tam 
cholera wyludnia całe okolice. 
Przestraszone chłopstwo kryje 
się po lasach. 

Władze galicyjskie zarzą
dziły wszelkie środki ostroż
ności na granicy — tymcza
sem cholera już w Galicy i 
jest pomiędzy wojskiem. W 
Przemyślu w przeciągu 2 dni 
zachorowało w jednym pułku 
67 żołnierzy. W lazaretach 
przemyskich podobno około 
400 żołnierzy leży chorych na ' 
cholerę. 

RZYM. — Monsignore O 
Zaleski faktycznie przeznaczo
ny na następcę Monsignora 
batolliego w Washingtonie, 
delegata papieskiego na 
Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej. . 

PETERSBURG. — W 
tutejszych kołach wojskowych 
zastanawiają się nad przemia
ną konnicy. Obecnie istnieją 
w armii liniowej tylko pułki 
dragonów i kozaków — 
okazała się potrzeba przy- , 
wrócić pokasowane pułki „ 
huzarów i ułanów. Mundury j 
konnicy v także mają . być * 
zmienione.. *1 - -"V- ; 3 
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