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MSZ PREZENT. 
Każdy abonent, czy nowy czy 

stary, który nam teraz prześle 
całoroczny abonament w kwocie 
$2 .OOdostanie 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 Fański 1895. 

2 )  W e s o ł y  W i e r s z o k l e -
t a: — Powinszowania na wszelkie 
przygody, Zaprosiny na wesele i 
piosneczki weselne—z obrazkami.g 

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

jFSF" Jeżeli abonent zamiejsco
wy, zapłaciwszy 2 dolary zaleqlego 
abonamentu, praqnie dostać, codo-
piero wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać 5 centów na przesyłką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

Z NIW rOLSKICB 
W AMERYCE. 

ZWIĄZEK, gdyby libera
łom na Sejmie w Cleveland 
było się powiodło wpędzić go 
między socyalisty, byłby się 
sromotnie rozbił! — Cześć 
tym zacnym wiarusom Polo
nusom z Cleveland, z South 
Bend, Detroit i zkądinąd, 
którzy obronili emigracyą 
polską w Ameryce od mię
dzynarodowej zarazy. Związek, 
zaprawiony socyalizmem, gło
szącym światowe wszechbrac-
two bezwyznaniowe.przestałby 
być narodowym polskim. 

NA SALI SEJMOWEJ tak 
zwanej Ligi Polskiej w Toledo, 
Ohio , pojawił się notoryczny 
fachowy złodziej Dangel — 
Sawicki, jako niby reporter 
socyalistycznej „Jameryki." 
Obrażona takiem zuchwal
stwem publiczność chciała 
natychmiast za drzwi wyrzucić 
taką zakałę spółeczeństwa 
polskiego, ale łotr znalazł 
obrońcę. — W kim?— pytacie 
się. — Oto w pewnej kreatu
rze żydowskiej z Chicago, 
zwanej Icek Barzyński. — 
Obrońca zabrał głos i mniej 
więcej powiedział; — Nie 
ruszajcie go, ten dla nas 
nieszkodliwy! Sapienti 
sat... 

Złodziej Dangel Sawicki 
nieszkodliwy dla Icka — bo 
to jego faktor, zbir jego.,. 

Nie myliliśmy, się, posą
dzając Icka już dawno, że 
umyślnie sobie najął za pie
niądze to najpodlejsze . na 
świecie indiwiduum, aby po 
gazetach miotało oszczerstwa 
na Hieronima Derdowskiego 
i całą jego rodzinę. 

STEFAN . KAMIŃSKI, 
fachowy organista, a na 
ostatku pop niezależnej para
fii polskiej w Omaha, Nebr., 
przybył ęlo New Britain, w 
btanie Connecticut, i tam 
organizuje niezależną parafią 
z Polaków, należących do 
parafii ks. Dr. Misickiego w 
Meriden. Podobno zjednał 
sobie 75 niezależnych; którzy 
już zakupili grunt pod kościoł 
idom za 5 tysięcy dolarów. 

PEWIEN LEWITA w 
Chicago podobno srodze się 
zmartwił, dowiedziawszy się z 
gazet, że wiel. ks. Małkow
ski z Wausau, Wis., skolek-
tował w Chicago na nowy 
kościół w swojej parafii, aż 
$1245.00, i pieniądze te 
sumiennie na cel właściwy 
złożył — ten sam ks, Małkow
ski, któremu on nie pozwalał 
kolektować w swojej parafii, 
nazywając go włóczęgą i 
odgrażając się, że go każe 
aresztować. Wiedział wówczas 
dobrze ów kltkowiec chica-
goski, że ks. Małkowski ma 
pozwolenie do kolektowania 
od chicagoskiegoarcybiskupa, 
aleć klika chicagoska nawet 
z swego Arcybiskupa niewiele 
sobie robi. 

POPA KAMIŃSKIEGO 
tak opisuje w WęDROweu ks. 
Dr. Misicki: ,,Niniejszem 
ostrzegam wszystkich Pola
ków mieszkających w stanie 
Connecticut, tj. w dyecezji 
Hartfordzkiej, przed czło-
jdskjgin, udającym księdza 
katolickiego i siejącym obecnie 
zgorszenia w New Britain. 
Zowie się on Stanisław 
Kamiński, wygląda na lat 
czterdzieści kilka, wzrostu 
średniego, o potężnym brzu
chu, z połyskającemi okulara 
mi, — namiętnie śmiały i 
bezczelny. Kilka lat temu 
znali go ludzie jako prostego 
robotnika i organistę w De
troit, Mich., teraz zachciało 
mu się być ,,księdzem nieza
leżnym' '. 

MILWAUKEE, Wis. — 
Znany kolonizator p. Edward 
Słupecki ciężko zachorował 
— prawdopodobnie na tyfus. 
— Sędzia Ludwik zawyroko
wał, że p. Bucholtz musi 
zapłacić p. Kwaśniewskiemu 
200 dolarów odszkodowania 
za to, że koń Bwcholza ukąsił 
Kwaśniewskiego. — Wiel. 
ks. Grutza wystawił śp. ks. 
Horbaczewskiemu piękny 
pomnik z kamienia. 

FARMEROWI polskiemu 
p. J anowi Kąklowi, należącemu 
do parafii polskiej Pine Creek, 
Wis., spaliła się w dniu 12 
Września, przy młóceniu zbo
ża, parowa maszyna i 9 stogów: 
Zgorzało także kilka mniej
szych budynków. Szkodę 
szacują na dwa tysiące dola
rów, 

ST. JOSEPH, Mo. — 
Dzieją tu teraz rzeczy, które 
dawniej nigdy nie bywały. 
Na zeszłą niedzielę zapowie
dział Ks. Moroft naukę 
katechizmu dla dzieci, lecz 
gdy te poszły na katechizm, 
zaczęły je uczyć dwie 
najgorsze w parafii polskiej 
dziewczęta, Kasia Mulewska, 
pokojówka ks. Moronia, i 
Marysia Berendt, córka naj
większej plotkarki w St. 
Joseph.— Pytanie jeszcze, czy 
te dwie nauczycielki same 
katechizm umieją. 

KS. JAN MĄCZYŃSKI 
odprawia obecnie nabożeń
stwo w polskim kościółku w 
Nowej Częstochowie, pod 
Nowym Yorkiem. 

SZEWIEC Rosiński w 
Pittsburgu przeobraził swoje
go PRZYJACIELA LUDU W pismo 
codzienne. Dziennik jego 
tak samo nie zna polskiej 
gramatyki i ortografii, jak nie 
znał tygodnik. 

W NEW YORKU ujrzy 
światło dzienne KURJER pod 
redakcją p. A, Lewińskiego, 
b. redaktora GAZETY POLSKIEJ. 
— W Trenton zmartwychwsta
nie ,,ORęDOWNiK" pod nową 
redakcją p. Rentza i wreszcie 
w Buffalo powstanie nowy 
tygodnik p. t. GAZETA ROBOT
NICZA, której redakcję obej
muje p. Stanisław Grabski z 
Londynu, • były redaktor 
GAZETY ROBOTNICZEJ W Ber
linie. 

W CLEVELAND, Ohio., 
odbywał się w piątek, i3go, i 
w Sobotę, 14 Września, sejm 
,, niezależnych polsko-amery-
kańskich katolików.'' Przyjęto 
rezolucye, potępiające katolic
kich biskupów. W skład 
nowego zarządu wchodzą: 
Apolinary Karwowski z 
Buffalo, przezydentem; G. 
Mirski z Chicago, pierwszym 
wice prezydentem; I. Knioła 
Cleveland, drugim wice 
prezydentem; W. Dziczkowski 
z ' Cleveland, generalnym 
sekretarzem; P. Janiski z 
Freeland, Pa., drugim 
sekretarzem; L. Czapiewski 
z Chicago, skarbnikiem. 
Główna kwatera ,, niezależ -
nych'' ma być w Chicago. 
Przyszły sejm odbędzie się w 
roku 1897 w Philadelphii. 

CHICAGO. — Kościół 
pod wezwaniem św. Piotra i 
Pawła przy Ashland Av. pom. 
36 i 37 ulicą już otwarty. 
Proboszczem jest tam ks. 
Paweł Okry, dotychczasowy 
wikary w parafii ks. Radzie-
jęwskiego. 

CZYTAMY W PITTS
BURG DISPATCH: Bracia 
Kazimierz i Marcin Fifer są 
współzawodnikami w prżed-
siębiorstwie karawaniarzy, a 
ponieważ każdy z nich chce 
uzyskać monopol chowania 
Polaków w Pittsburgu, za
tem stosunki ich familijne 
nie są do pozazdroszczenia. 
Obydwaj mają swe składy na 
Penn Ave., a mając się zawsze 
na oku i nie mogąc się nigdy 
pogodzić, udali się do sądu 
duchownego. Rada udzielona 
im przez ich proboszcza, nie 
podobała się żadnemu z nich, 
dla tego jeden znich udał 
się pod opiekę polskiej gazety, 
wydawanej przez Józefa 
Rosińskiego, a drugi do sądu. 
Kazimierz Fifer oskarżył 
swego brata Marcina i wy
dawcę gazety o 25.000 dolarów 

odszkodowania, a jako powód 
pofłał, że brat jego Marcin 
napisał artykuł do gazety 
Rosińskiego, w którym go 
nazwał złodziejem i człowie
kiem niemoralnego prowa
dzania się.Wszystko to jednak 
byjby Kazimierz przebaczył 
Mircinowi, ale nie może 
przebaczyć mu tego, że go 
nazwał wolnym mularzem, 
w! skardze swej powiada 
Kazimierz, że najbardziej to 
mi| szkodzi, gdyż Polacy nigdy 
nidf dadzą swych zmarłych 
chować masonowi. Sąd przy
jąć skargę i wydał rozkaz 
aresztowania Marcina Fifer 
i Józefa Rosińskiego i posta
wił każdego z nich pod kaucyą 
$5°°' 

STEVESPOINT, Wis. — 
Obywatele Jan Fierek z 
synem i Józef Szultz z młod
szym bratem wybrali się na 
polowanie. Brat p. Szultza, 
młody jeszcze chłopak, wy
tropił niedźwiedzi i młodego 
zastrzelił. Stara niedźwiedzica 
rzr,ciła się wtedy na chłopca 
i byłaby go prawdopodobnie 
pozbawiła życia, gdyby nie 
nadeszła pomoc. P. Szultz 
pospieszył na miejsce i zranił 
rozżarte zwierzę, to jednak 
nie pomogło, i zraniony 
niedźwiedź nie zaprzestał 
napaści. Nareszcie nadbiegł 
pan Jan Fięrelc' i dwoma 
celnami strzałami, wymierzo-
nemi w łeb niedźwiedzia, 
położył go trupem na miejscu. 

Drobne Eclia. 
OD U DZIAŁU w paradzie 

związkowej w wigilią Sejmu w 
Cleveland, O., wykluczoną 
została przez vice—cenzora 
Lewandowskiego grupa 171, 
a to dla tej przyczyny, że do 
grupy tej należą parafianie 
..niezależni" o głównie V. 
Demary,redaktor, Jutrzenki". 

Nie zważając na protest 
vice-cenzora, grupa 171 po
stanowiła wystąpić w paradzie 
i wystąpiła. 

Naznaczono jej ostatnie 
miejsce, ale to — jak pisze 
„Jutrzenka" - • okazało się 
najpierwszym, gdyż grupa 
171, jako ostatnia w pocho
dzie, była właśnie tą, i za którą 
jechali wszyscy posłowie. • 

Przed grupą maszerowała 
doborowa orkiestra, a później 
jedyny w całym pochodzie 
wóz, udekorowany w narodo
we polskie barwy, na wozie 
zaś 8 dorodnych Polek w 
strojach polskich, przedsta
wiających rozmaite alegory
czne postacie z królową 
Wandą pośrodku. 

dwóch córek tego zatwar
działego grzesznika, Zofii i 
Stasi. Te,jak pisze,,Dziennik 
Polski'', hojnie częstowały 
związkową zupą. ,,Piękny" 
Janek z Chicago, wydawca 
,, Gazety Katolickiej' 'podobno 
najwięcej u nich miał waloru. 

KOWAL 
który by zemną chciał robić w jed
nej kuźni do spółki, niech czemprę-
dzej do mnie się zgłosi pod takim 
prostym adresem: Michał Grano w-
ski, Silver Lake, Minn. 

AMERYKA 
ZAMORSKIE KOMPANIE 

żeglugi okrętowej podwyższyły 
ceny kart okrętowych o 25 procent. 

CALUMET, Mich., Oddział 
ochotniczy spuścił się szachtemno. 
4 i wydobył trupy. W szybie no. 
13 znaleziono 13 trupów, 4 w niżej 
a 8 w wyżej położonych szybach. 
Prawie wszystkie trupy były w 
pobliżu drabin. Zwłoki owinięto w 
dery i wyniesiono na powierzchnię. 
Twarze nie zmieniły się, co dowodzi, 
że gazy były silne i prawie odrazu 
górników zabijały. Wszystkie ko
palnie były podczas pogrzebu zam
knięte. 

ły prawa ubiegać się o stopnie na
ukowe. 

STEVENSPOINT, Wis.,— W 
popołudniowej części powiatu na
szego palą, gię tak zwane wielkie 
pastwiska. Wypaliło się już prze
szło 2000 akrów.Siano już zwiezio
no, ogień jednak przepalił powie-
chrznię ziemi na blisko 6 cali i 
kilka lat upłynie,zanim na gruncie 
tym pojawi się jakakolwiek roślin
ność. 

,, CHICAGO COAL MAR
KET" zarządziło ogólny „ strajk 
robotniczy, firmy F. Siegel and 
Bros. na Market Van Buren ul., bo 
firma odmówiła podwyższenia pła
cy. W strajku bierze udział 150 
mężczyzn i kobiet. 

DO SI. FRANCIS nadszedł 
list, w którym Mngr. Zeininger 
donosi, że X- Arcybiskup Katzer 
wyjedzie z Rotterdamu w Holandyi 
dnia 25 go września, parowcem 
Yeendam, a wyląduje w New York 
jakich 10 dni później, więc około 
4 go października. 

JACKSON, Mich. Kilka dni 
temu porodziła 14 letnia córka 
zamożnego farmera A. Mulligan, 
mieszkającego w pobliżu Westville, 
dziecko zupełnie czarne i zarazem 
ubiegł do lasu niger, który praco
wał na farmie. — Dość liczny 
oddział mężczyzn i chłopców puścił 
się za nim, dogonili go i powiesili 
w pobliżu Strong River. 

ZŁOTA MŁODZIEŻ chi
cagoska i nowojorska najie 
piej się bawiła podczasSejmu 

WIĘŹNIOWIE w stanie Mi
chigan mają więcej prżywilejów w 
w swych celach więżiennych, aniżeli 
w innych stanach Ameryki. Mają 
oni wolność wychowywania pta
szków. Około 600 skrzydlatych 
śpiewaków znajduje się w główrtiej-
szyćh więzieniach stanu Michagan, 
którzy dzielą los więźniów i uprzy
jemniają swym śpiewem ich mono-
tomne chwile. Wielu ńajzatwar-
dzialszych zbrodniarzy, którzy nie • by}^ ozdobiona bvła 
dbaliby o nic wzniosłej szego w 
swem życiu, oddają się o nic z 
największem zamiłowaniu pielęgno
waniu swych małych ulubieńców, 
którzy swym śpiewem wielki wpły 
wywierają na ich zatwardziałe 
zbrodnicze umysły. Podczas dnia, 
gdy więźniowie są w zajęciu, pta
szki są wywieszane w klatkach na 
dworze; wieczorem zaś wnoszą je 
napo wrót do celi. Pozwolono im 
również kanarki hodować i je 
sprzedawać, które to pieniądze 
zachowane są w banku więziennym 
i są oddawane im wtedy,gdy ukoń
czą swą karę i wyjdą z więzienia. 

ZAKŁAD fryzyerski, jak się 
zdaje w Trenton N. J., możnaby 
w porównaniu do innych, nazwać 
wzorem.Gospodarz owego zakładu 
nie pozwala swym współpracowni
kom na żadną pogawędkę z kostu-
merami, ani używać tego samego 
grzebienia, bez należytego wpierw 
oczyszczenia ani też przyjmowania 
tipsów. Tem zjednał sobie prawie 
cały ,,bisiness" w mieście-

JOHN VY ANAMAKIER.były 
minister poczt, bawi obecnie w 
Paryżu. W tych dniach wydał ów 
nabob ameryk a u ski obiad dla grona 
przyjaciół w pierwszorzędnej re-
struracyi w lasku Bulońskim. Po 
każdego z 20 zaproszonych poje
chała kareta,- zaprzężona w dwa 
konie; sala, w której się obiad od-. 

najrzadszemi 
kwiatami, a miedzy niemi jaśniały 
światła elektryczne. Kolorowe wo-
aotryski, spadające na olbrzvniie 
bryły lodu, ochładzały powietrze. 
Każdemu gościowi usługiwano oso
bno, każdv dostał cała barania nie-
czen, cara kurę, całego homara, 
cały kosz brzoskowiń it. p., a 
oprócz innych win całą wielką 
czterolitrową butelkę szampana! 
Przy wetach amfitryon kazał 
obnieść worek, z którego każdv z 
obecnych na los przypadku wybie
rał sobie kosztowny klejnot na pa-
mietke biesiadv. 

UNIWERSTTT katolicki w 
Washington, D. C., postanowił 
przypuścić kobiety do wszystkich 
wyższych studyów w dziedzinie 
nauk przyrodniczych, filozofii, lite
ratury i sztok pięknych. Dotychczas 
przypuszczano tylko mężczyzny i to 
takich, którzy mieli zamiar poświę 

związkowego w salunowej i cić się zawodowi duchownemu 
jaskini znanego złodzieja i Teraz zaś kobietom będzie wolno 
podpalacza Jaku sza von Gcs-j słuchać wykładów w różnych ga-
tomskiego. Przynęcały ją zaś i łęziacli, ale na razie ani nie będą się 
tamdotąd czarujące oczki' imm a try kulo wały, ani nie będą mia- PŁACIĆ 

WSZYSTKIE MOSTY w 
Chicago mają być budowane wed
ług mostu na Halsted ulicy na 
południowej stronie. 

Ż Joliet, III. 

W niedzielę, 8 Września,odby
ło się tu roczne posiedzenie Towa
rzystwa Tadeusza Kościuszki,grupy 
195 na którym nowy obrano 
zarząd, a mianowicie: 

Wawro.wski prezydent; 
Antoni Wełnac viceprez; 
Roman Szmidt sekr. prot; 
Antoni Klawiński sekr. fin. 
Józef Gburczyk kasy er; 
Fr. Kozłowski marszałek; 
Max Kijowski podmarszałek-
Szczepan Śmigaj chorąży; ' 
Fr.Ziubka opiekun chorych; - • 

O p i e k u n o w i e  k a s y . '  
August Tober> > • 
Tomasz Kapała * - . *; 
Wojciech Mendrala ' ^ 
A d r e s  s e k r e t a r z a :  
A. Klawiński, 1206N. Scott str. > 

Joliet 111. 

ZA WIARUSA! 


