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PARYŻ. - Woj
na hiszpańsko-ame-
rykańska się skoń
czyła. Protokół ugo
dowy pomiędzy temi 
dwoma państwami 
podpisany tu 13 
Sierpnia, i odted bę
dzie zawieszenie 
broni, aż przymierze 
pokoju zostanie osta
tecznie ustanowiona. 

MADRYT. — Sta-
- raniem rządu hiszpań

skiego będzie obecnie 
nio dopuścić do tego, 
ażeby Hiszpania zo
stała pozbawiona 
władzy na Filipinach, 
Zaprowadzi ona tam 
samorząd w najob-
szerniejszem tego 
słowa znaczeniu, lecz 
zachowa zwierzch
nictwo nad wyspami. 

Wojsku na Kubie 
będzie musiało być 
wolno opuścić Kubę 
i Porto Rico z wszy
stkimi honorami wo
jennymi, z bronią w 
z armatami amunicyą 

Dług kubański za
płaci Kuba, gdy sto
sunki tamtejsze na to 
pozwolą. 

Traktat handlowy 
z Kub4 będzie przed
miotem wyczerpują
cych debat komisyi 
pokoju. — 

Sagasta zapewnił 
królową, że nie oba
wia się knowań kar-

rostatek Australian z 
Hong Kong do Mani
li, aby powiadomić 
admirała floty amery
kańskiej Deweyego o 
zawieszeniu broni; — 
jest obawa, że bom
bardowanie Manili 
już się rozpoczęło 

HAVANA._ Hisz
panie w wigilią 
zawieszenia broni 
świetne odnieśli zwy
cięstwo nad powstań
cami kubańskimi, 
pod Monte Verde, w 
prowincyi Matanzas. 
Stanowiska powstań
ców zdobyli bagne
tami, położywszy 1700 
wrogów trupem. Do-
wódzca powstańców 
Jovel poległ, Hiszpa
nie stracili tylko 20 
ładzi. '"'JWEynŚ^(H 
wód, że Hiszpanie, 
gdyby nie pieniądze 
amerykańskie, byliby 
sobie każdego czasu 
dali radę z powstań
cami. 

QAN JUAN, Por-
torico, ~ Zawieszenie 
broni nie przeszka
dza Hiszpanom mor
dować zdrajców, któ
rzy jawnie sprzyjali 
wrogom. - Ponieważ 
do ostatecznego za
warcia pokoju Hisz
panie jeszcze ss 
prawowitymi panami 
w niezdobytych do tul 
miejscowościach,pra
wo wojenne nie poz
wala wojskom ame-

i \ 

listów, gdyż, lud jest; rykańskim mieszać 
tę sprawę i 

przyjaciół 
sie w 

c 

swoich 
spokojny i sprzyja 
obecnemu rządowi. 

Kortezy zostaną bronić, 
zwołane dopiero w — 
jesieni, gdy traktatj HAVANA. - Woj-
pokoju ze ^ttnamiiska hiszpańskie po-
Zjednoczonymi zo-jzostaną w dotychcza

sowych garnizonach, 
aż wszystko będzie 
gotowe do pzewiezie 

stanie zawarty. 

LONDYN. — W 

MADRYT. - Na
deszła tu urzędowa 

c 

wiadomość, że Mani
la, na wyspach Fili
pińskich, poddała się 
Amerykanom już w 
doiu 5 Sierpnia. 
Zmusił j^ do tego 
głód 

MADRAS, w In-
dyach — Wybuchła 
tu cholera. Codzie ń 
około 100 ludzi na tę 
zarazę umiera. 

PEKING, w Chi
nach, — Zanosi sie na 
wojnę pomiędzy 
Anglią a Rosyą. Aru 
glia wysłała całą flotę 
okrętów wojennych 
do Chin, gdyż nie 
chce 'pozwolić, aby 
Moskale w tym kraju 
rządzili. Doszło już 
do tego, że tutejszy 
poseł moskiewski ż^da 
od cesarza chińskiego 
aby na nowych chiń
skich okrętach wojen
nych posługiwał się 
tylk© chińskimi in
struktorami. 

ZURYCH,w Szwaj-
caryi. — Starokato-
licy i ich młodzi sy
nowie, Niezależni w 
Ameryce, zam erzajs 
kanonizować zmarłe
go Bismarka, zało
życiela Ich kościoła 
a śmiertelnego wroga 
jSTarodu Polskiego. 
0 roczYstośe kanoni-•/ 
zacyjne odbędą się 
w krótkim czasie tu 
w Zurychu. Koszta 
zapłaci niezależni w 
Ameryce, bo reszta 
starokatolików to 
sama bieda, szczęśli
wa, że w kieszeniach 
niezależnychPolaków 
w Ameryce znaleźli 
* V 
kopalnią gotówki. 

dniu 15 Su>rf)niio l- nja  jch da Hiszpanii 
ułynął anielski pa-

Zwycifztwo Amery-
^ kanów, 

WojnS pomiędzy Stanam 
Zj. dnoczonemi A. P. a Hisz
panią trwała dni 114 i .była 
bardzo kosztowną. 

Sa ;me|:S-tany Zjednoczone 
wydały Ina nią 150 milionów 
dolarów^ a Hiszpania utraciła 
wszystkie swoje kolonie na 
wodach amerykańskich i 
strąconą została do rzędu 
mocarstw trzeciorzędnych. 

Wzbogaciła się przecież 
Hiszpania o jedno doświad
czenie, t. że gwoli głupie
go hcftioru nie trzeba wdawać 
się w 'wbjnę.bez przygotowa 
nia. •. V 

Amerykanów padło na polu 
bitwy ^ na okrętach razem 
tylko 503, nie licząc zabitych 
marynarzy wskutek wybuchu 
na okrjęcieMaine. przed wojną. 

Jakie korzyści kraj tutej
szy odniesie z tak łatwego 
zwycięstwa, to niedaleka 
przyszłość pokaże. Fachowi 
^wojsfeaiwl Angielscy, znawcy 
stosunków kubańskich, zapo
wiadają, że na samej Kubie 
Stany Zjednoczone będą mu
siały utrzymywać stała armią 
w sile 100 tysięcy żołnierza. 
A to kosztować będzie wiele 
pieniędzy. 5 

: Nadto żołnierze wujaszka 
Sama nieraz będą musieli ze 
starą szlachtą kubańśką po 
górach, lasach i bagnach 
tańczyć dziga, a to pewnie 
będzie rzecz równie paskudna 
i niebezpieczna dla Yankie-
sów, jak była dla Hiszpa
nów. 

NOW\ WYBRYK 

Mmiu Cm 
Zeszłego tygodnia DZIEN

NIK CHICAGOSKI, organ Zmar
twychwstańców, ogłosił w 
jednym z swoich numerów 
następującą korespondencyą 
z Bay Oty: 

BAY CiTY. — Dowiadujemy 

się z wiarogodneko źródła, że kt>. 
biskup iUchter wzią,ł się teraz na 
seryo do uregulowauia zawikła-
nych stosunków tutejszej polskiej 
parafii. Najwyższy już czas, aby 
raz ta nieszczęśliwa parafia oży
wioną, została słowem Bożera, po»* 
chodzacem z ust kapłaua Polaka — 

prawdziwie miłującego powierzoną 
mu trzodę. Komitet, który w tej 
sprawie komunikuje się zBiskupem, 
odebrał przychylny odpowiedź. 

Powyższa korespondencyą 
zasługuje z dwóch przyczyn 
na potęp :en e każdego- ucz 
ci wego człowieka, 

1) DZIENNJK CAICAGOSKI 

nie mając w Bay City żadne<-
,go ni wiarogodnego, n> nie-
wiarogodnego korespondenta, 
formalnie ukradł powyższą 
notatkę z pewnej gazety, u-
jadającej na władzę kościelną, 

2^Najprzew. X. Richter 
z Grand Rapids, bierze się na 
seryo do uregulowania awan 
tur w Bay City od samego 
ich początku Dla tego przy 
słał do Bay City prawdziwe 
go polaka"kapłana z urodze-
nia i przekonania, to jest 
Wiel. O. J. Lewandowskiego 

Jakiem w'ęc prawem śmią 
Zmartwychwstańcy w swoim 
organie uderz <ć na reprezen
tanta X. Biskupa Richtera ? — 
Czy na to może, aby Bay 
City capnąć? 

Z Niw Polskich 
w AMERYCE. 

WOJNA w gazetach ame-
rykańskich już się kończy — 

jeno we WIARUSIE zawrzała 
na iłowo. Zagięliśmy parol ua 
niezależnego smoka, który 
choć to niby swój, więcej 
jest dla naszej polskiej wiary 
niebezpiecznym, aniżeli Agui 
naldo dla Amerykanów. 

NASZE GAZETY niby 
urzędowo katolickie tak nie
zręcznie dotąd prowadziły 
wojnę z niezależnymi, że 
nasze chłopy po farmach po 
większej części dotąd nawet, 
nie znają różnicy między nie 
zależnym kozłem, a prawo
wiernymi biskupami rzymsko
katolickimi. WIARUS gawro
nom i niedowiarkom w kobyli 
łeb zadzwoni, aby im zapleś-
irały rozum poruszyć w 
mózgownicy, a niezależnym 
kozłom i b iranom po koleji 
aa kark wsiądzie i będzie w 
n :ch jeździ ̂  dopóki ich 
nie ni wróć i nie dostane do 
skruchy. Wstyd wam misyo-
narze, że was prosty łajek, 
słowem i przykładem, do 
gor).;w(go peinien a waszych 
obowiązków pobudzać musi. 

CZYTAJCIE, wiarusy, z 
uwagą, nasz ,, Katechizm 
czyli krótki wykład niezależ
nej wiary", a nie wpadnećie 
w sidia szatańskie. — Oy-
tajc:e go i wy, cośc e w 
niezależny błąd popadli, a Pan 
Bóg da wam upanrętane! 

NIEZALEŻNY LEWITA 
Papoń w Milwaukee uprosił 
niezależnego kozia w Chi" 
cago, że mu pozwoli1 

, ,k ;erzki*'pokropić na cmen-
t rz, a jest ich 5 akrów.Karcz-

* * • i 

marz Knich, Brząkała i 
Jaździński, ewangielista lutra 
Marc na, wpłacili na te 
realności $150.00 zaliczki. 
Przebiegły Knich chce to 
rozparcelować na swój użytek, 
czeka tylko bankructwa spółki 
niezależnej. — Na niedzielę, 
21 Sierpnia, ma przybyć do 
Milwaukee niezależny kozieł, 
w swojej w'asnej rogatej 
postaci, lecz niezależni szyku.ą 
się na niego z bardzo gorą
cem przyjęciem. — Już 1 
niezależna mu Paponiowi bar 
dzo gorąco w Milwaukee, i 
to podobno głównie z powo
du zbytecznego smakowania 
ciepłej śmietanki. Trapią go 
też długi, jakich narobił w 
Milwaukee za bo rd. i w 
Chicago, pomiędzy innemi, za 
aparata kościelne u Olszew** 
skiego, na Lubeck ulicy, oraz 
ua Noble ulicy monstrancya, 
kapa i ornaty niezapłacone. 
Już i warrantami zaczynają 
mu grozić. , 

NAJLEPSZE czasy miał 
niezależny Papoń, kiedy mu 
Knich i brząkała dali $lb.oo 
na aparata kościelne; Wtedy 
tak zbytkował n* osławionej 
ul'cy River Str., że go aż 
policmani do porządku nawo
ływać musieli. 

Obecnie Papoń paraduje po 
mieście w jednym powozie z 
byłym konowałem a teraź
niejszym samczwańczym d' k-
torem Komorowskim z 
Chicago, który tam kieliszki 
wylizuje ii naczelnika niezależ
nej owczarni. 

W SOUTH MILWAUKEE. 
Wis., niezależny lewita Ol
szewski zabiera się do po
nownego objęć a niezaleznej 
parafii. Ten sam włóczęga 
organizuje i w Milwaukee i 
w Cudahy niezależne parafie. 

PAN W. POCIECHO^. 
SKI w Milwaukee iuż się 
nawrócił i jak dawniej nie
zależnych popierał, tak . teraz 
niemi gardzi. Powiada on, źe 
iy 1 ko uie)itościwe traktowanie 
ze strony niektórych starszych 
p o l s k i c h  P r o b o s z c z ó w  i c o  
za tem poszło — brak chleba 
zmusiły go do chwilowego 
oparcia się o niezależnych. By 
pokazać, że się szczerze 
nawrócił, chodzi też już pan 
Pccśechowski na nowo do 
polskiego rzymsko katolickie
go kościoła. — Każdej innej 
< b*ąkai:ej owieczce, skoroby 
tylko wstąpiła w . ślady pana 
Pooiechowskiego. lżej zrobi
liby s ę na sumieniu. 
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