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KATECHIZM 
czyli 

KRÓTKI WYKŁAD 
niezależnej wiary. 

iii. 

NIEZALEŻNI A LUD 
POLSKI. 

P. Czy można powiedzieć, że 
niezależni s% przyjaciółmi ludu 
polskiego? 

O. Nie można tego powie
dzieć, bo s% rzeczywiście jego 
wrogami. 

P. Dla czego można nazwać 
niezależnych wrogami ludu pol
skiego? 

O. Ponieważ: 
1. Rozdwoili go, a więc 

wiod^ go do upadku, 
2. Oderwali go od jedności 

wiary z Rzymem, przy 
której większość narodu 
polskiego zawsze stoi i 
stała. 

3. Wydarli mu wiarę kato
licką, starą, ojców nafiWych 
wiarg, a przyłączyli go doi 
starokatolików założonych 
przez Bismarka, najwiękn 
szego wroga Polaków. 

4. Ich chicagoski episkop 
znosił się z prawosławny 
mi Moskalami, wrogami 
Polaków. 

5: Prowadzi owe zbłąkane 
owieczki widoczhie w 
w objęcia wrogów Polski. 

P. Czy niezależni rozdwoili 
rzeczywiście Polaków? 

O- Tak jest, widać to było 
we walkach między niezależnymi 
(Koxanami") a katolikami (Kakro-
ciami) na Jadwigowie w Chicago. 

P. Czego sig staje winnym 
. człowiek, siejący niezgodę między 

ludem? 
O. Staje sig winien zdrady, 

a czynią to niezależni. 
P. Czy niezależni oderwali 

lud, słuchający ich, od jedności 
wiary z Rzymem? 

O, Oderwali podstępnie, bo 
lewita Kozłowski mamił iudf że 
walczy jedynie z Arcybiskupem 
chicagoskim a tymeżasato zerwał z 
Papieżem już kilka lat temu, jak 
sig obecnie otwarcie przyznał. 
Zresztą jego obecni zwierzchnicy i 
starokatolicy, oderwali sig od 
Kościoła katolickiego już 1870 
roku. 

P. Czy wigc niezależni mają 
prawo nazywać sig Kościołem? 

i O, Me mają prawa w zna
czeniu katolickiem, ponieważ 
powiedziano jest: uGdzie Piotr 
tam kościół", t. j. gdzie nie ma 
Piotra, tam nie ma kościoła, wigc 
niezależni nie stanowią kościoła. 

P. Czem wigc są niezależni? 
O. Są heretykami, a nie 

słuchając Kościoła, są według 
wyrażenia Pisma św. jakby poga~ 
nami. 

P. Czy niezależni rzeczywi« 
ście wydarli ludowi słuchającemu 
ich, wiarg katolicką? 

O. Wydarli, bo go uczynilj 
heretykami i nauczyli gardzić wiarą 
katolicką, starą ojców jego wiarą. 
...... P. Co wigc czeka niezależnych? 

O. Stara ale dobra piosnka 
powiada*. 

Głód, powietrze, ogień, woda 
I wszelaka zla przygoda 
Bedą temu, ktoby starą 
Ojców swoich wzgardził wiarą. 

P, Czemu jednak na niezależ
nych ^iie spełniła sig dotychczas 
żadna z tych gróźb? 

O. Ponieważ Pan Bóg, nie
rychliwy ale sprawiedliwy, czeka 
ich poprawy, litując sig nad zaśle
pionym ludem, który sig dał 
nwieść ehytrzejszym od siebie 
fałszywym apostołom. 

p. Dla czego nazywasz nie
zależnych księży i fałszywymi 
apostołami? 

O. Ponieważ prawdziwi apo" 
sto łowię otrzymali swe posłannie^ 

two od samego Chrystusa I ana, 
niezależni zaś ksigża wzigli je od 
(ich świętego) Bismarka i . od 
generała Kirejewa. 

P. Czy Bóg karał kiedy here
tyków już w tem życiu? 

O. Tak jest. Argusz nauczy 
ciel herezyi, rozpgkł sig i wnętrz 
ności wypłyngły z niego. Luter 
Marcin powiesił sig, a odpadły od 
wiary ks. Jan Czerski umarł w 
pogardzie i w ngdzy. Zresztą daw 
niej jeszcze powiesił się Judasz, 
który wiarg w Chrystusa sprzedał 
za 30 srebrników, jak niezależni 
sprzedali wiarg rzymsko-katolicką 
za godność episkopaiza probostwa, 
które zakładają. 

P. Jak wigc powinien lud 
polski zachować sig wobec nieza-* 
leżnych księży? 

O. Powinien zerwać z nimi, 
unikać ich, ponieważ, gdy Bóg 
ukarze głowę, to na tem całe ciało 
cierpieć bgdzie! 

Z Niw Polskich 
w AMERYCE. 

ARTYKUŁ WSTĘPNY w 

dzisiejszym numerze, pod tytułem 

,,Teologia Pastoralna" nie został 

napisany w naszem biurze redak-

cyjnem, lecz nadesłał nanr go 

pewien ksiądz polski, znany z 

stateczności i gorliwości w służbie 

Bożej oraz z pisania „artykułów 

zgodnych z prawdą i opartych Ra 

teologii" — a tacy ksigża nawet 

najsurowszemu krytykowi postęp«< 

ków kapłańskich (Zobacz Ks. Dra 

Bernarda M. Skulika ,,Fodrgcznik 

Teologii Pastoralnej, Str. 110.) 

trochę imponują. 

SCRANTON,' Pa. — Pan 

Surdel opuścił krzesło redaktorskie 

tutejszego „Przeglądu Polskiego." 

CINCINNATI. — Powinności 

vice-prezesa a zarazem dyrektora 

nauk w tutejszem collegium 

katolickiem św; Józefa pełni obec

nie kapłan polski ks. K. Smogór. 

NOWA POLSKA GAZETKA, 

pod tytułem „Nowy kraj," pojawi

ła sig w Chicago. Wydawcą i redak

torem tego pisma jest p. L. J. 

Mirosławski. „Kraj" wychodzi 

raz na tydzień w każdy piątek;for-

matu młodego, co i kosztuje $1.50 

rocznie. ,,Kraj" bgdzie przybocz

nym organem chicagoskiego towa-

zystwa wzajemnej pomocy nauko*-

wej. 

ILE WART KRUSZKA? — 

Niezależny kleryk Sławski, podró

żujący agent od Milwauckiego 

Kubyera, chełpił sig przed paru 

dniami w pewnym polskim salonie 

w fct, Louis, Mo., że „on ma 

Kruszkg w kieszeni; gdyby on mu 

ąie posełał pienigdzy, Kuryer 

musiałby zbankrutować.—Rrzekł

szy to, potrząsł Sławski kieszenią, 

wsunął w nią swoją prawieg i, po 

długiem grzebaniu, wydobył z 

płótna wszystkiego lazem — aż 25 

centów! 

ORGANISTA a zarazerń 
nauczyciel potrzebny do 
wielkiej polskiej parafii w 
mieście. Musi być organistą 
biegłym a zarazem posiadać 
wyższe wykształcenie i znać 
język angielski. Bliższych 
szćzegółóar udzieli Redakcya 
"Wiarusa. ' ^ 

AMERYKA 

PAROWIEC ' Manueny 

przybyły do Victoria z portu St. 

Michaels w Alasce, przywiózł 250 

poszukiwaczów złota z powrotem do 

ojczystych progów zdążających 

stwierdzających fakt, że setki osób 

powracają codziennie z okolicy 

Dawson do portu St. Michaels, a 

stąd do domu. Do tego portu 

przybywają codzienie łodzie z 

rozczarowanymi poszukiwczami zło. 

ta i opowiadającymi o trudach i 

rozczarowaniu, jakich doznali. 

Opowiadania te wywierają nie 

mały wpływ na gromadzących się w 

temże miejscu podróżnych do Ala

ski ; wielu z tych ostatnich sprzeda

je swe zapasy i przybory i powraca 

do domu. Hotele wszystkie prze" 

pełnione są gośćmi i wszystkie 

statki w porcie pełnić muszą służbę 

hotelów dla zbyt wielkiej liczby 

podróżnych, 

BIORĄC W POSIADANIE 

wyspy Hawajskie, rząd Stanów Zje

dnoczonych wziął także na swe 

barki i dług rządu tamtejszego, 

który to dług wynosi okrągłe 

000,000. Suma ta ma być spła

coną rychło po anektowaniu wysp., 

W iedzieli o tem wszystkiem kon-

gresmeni' i senatorowie, to też gdy 

już było do przewidzenia, ze wyspy 

zostaną anektowane, wielka liczba 

naszych posłów i senatorów bondy 

hawajskie tanio kupiła i doczekali 

się dziś świetnego interesu. Bondy 

podskoczyły teraz w eenie, gdy rząd 

ogłosił anektowanie Hawai, a nasi 

prawodawcy zagarną okrągłe sum

ki z podatków państwowych; 

Gazeta "Baltimore Courrier'" 

pisząc o tym fakcie, zapytuje sama 

siebie, ilu też kongresmanów wzięło 

w tej spekulacyi udział? 

J.R, BAKER 
S0. " 

W KAMIENICY CHOAT'A 

Handel Rozmaitości 
WSZYSTKO BAJECZNIE 

TAMO jgł • 

W TYM TYGODNIU, dla 
uprzątnięcia towarów, niektóre 
rzeczy tak tanio sprzedajemy, jak 
nie możnaby dostać w żadnem 
lnntm miejscu w tym kraju. 

NAJLEPSZE MYBtO NA KULI 
ZIEMSKIEJ, 12 BAR ZA 25 ct, 

Dobre miot] y domowe po 9 ct 
Zgrabne blaszane bach er

k i  p o  . . . . . . . . . . .  . . .  i »  
Dziesigćcentówa boxa CZER-

NIDŁĄ na piece po',«... 5 '' 
10 centowa boxa najlepszego 

W I K S U . . i o "  
Duże, grube PATELNIE po 10 " 
KOCIEŁKI do kawy lub 

herbaty z koprowem dnem 10 " 
Ciężkie PATELNIE do 

pieczenia, na 6 kwart.... 5 " 
Duże b r y t f a n y do pa-

jów 2 " 
HAMAKI z najmocniejszej 

przędzy, zamiast 98 ct.... 48 " 
HAMAKI, warte 11.25, po 78 " 
Dzięsięćcentowa boxa SMA

RÓW IDŁ Ana wozy 5" 
tSf B4KB1 najlepsze 

gotowe FARBY,galon $1.00 

Różne żeiazae i blaszane 
sp/zęty domowe i przybory 
cuchenne, szklą porcelany, 
zabawki dla dzieci i tysiąc 
innych rzeczy. 
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ł  O WOJNIE 
Hiszpańsko-Amerykańskiej 

CODZIEŃ PODAJE 

izienmk gfjjfaicagoski 

TAKE NO 
OTHER. 
(t is the 

BEST 
Thete is 

nothing 
JUST AS 

GOOD. 

Do not be u» 
iM ceived by those sJf,: who advertise 

AM Machines at 
Wholesale 

Prices. 
"*Tlie so'-oiilcd 
SfiS Machino 
Tvliir-h they ad 
viTtise for 820. 
ear. now bo, 
bomrht of us ot 
our dealers Cof 

WASHINGTON. — Prezydent 

postanowił zwolnić od służby wo

jennej tych ochotników, którzy 

pargng, powrócić do domów, ponie

waż ich osobiste wteresa cierpią, 

skutkiem ich nieobecności w za

kładach, gdzie dawniej mieli pracę. 

BALTIMORE. — Admirał 

Hiszpański Cervera, który jest 

obecnie jeńcem Stanów Zjednoczo

nych i zamieszkuje w Annapolis, 

Md, przejeżdżał w piątek po 

po południu w towarzystwie syna 

swego i dwóch hiszpańskich ofice

rów przez Baltimore dążąc do 

Camp Long, Portsmouth, N. H. 

dla obejrzenia swoich wojennych 

marynarzy wziętych w niewolę z 

floty admirała. 

W MILWAUKEE, Wis., żlał 

się tamtejszy Wisconsin National 

Bank z bankiem Central National. 

Kierownikiem obydwóch zjednoczo* 

nych bankó w jest powszechnie zna 

ny piwowar Fred Tabit. 

Dobra farmn na sprzedaż -

Michał Błoczyński w Ponia -
towskim, Wis., ma farmę zbudynr 
kami na sprzedaż, obejmującą 80 
akrów;, 40 pod pługiem, w pobliżu 
polskiego kościoła, 5. mil od. „stacyi 
kolejowej Edgar Zgłosić się wproś i 

I do  niego,  pod powyższym adresem. J. 0 

itrom tg 15.OO to S.OO, 

We mftke a larw vmety of t those wlio can mit afford to buy thei BEM. iuey ara 
not so finely finished or earofull} made as the 

NEW HOME 
rtTni? W'TEE TrroRY ONE, and onr gnaruntM 

^1 We hnve .'ironts >„ r-.-'v overv towix wher. 
you can (?et Instructions, nwilio^ ui >vin rs. 
Write for Our yen- frier. List. 

tf't. «».•..• not lv. Undersold. 

onco. yew Price '• 

THE MEW HIM EEWIKS MX CO., 
Crange, Macs., 23 TTsion Square, IT. Ca.oijo, Ułą 

8fc Lenia, Bfc, Saa FAceisca, Cal., Atfciid, 
SALS 
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2 ilustracyami miejscowości, osób, 
fortec okrętów, miast, itd. mających 
styczność z tą w: jną. 

DZIENNIK CHICAGOSRI wychodzi codziennie . od 
r. 1890 z wyjątkiem Niedziel i Świąt uroczystych 
i kosztuje tylko lc d»fcuule czyli 25c mie
sięcznie, 75 c. kwartalnie lub $3.00 rocznie. 

Kto przyśle $1 00 lub więcej otrzyma w podarunku 
jednę lub dwie książki powieściowe, stósownie do 
sumy nadesłanej. : 

Prenumerata musi byó w każdym wypadku7 opłacona 
Z GÓRY. 

Na okaz obecnie nie posyła się — trzeba naj
mniej zapłació na jeden miesiąc tj. 25 'c, które prze* 
słaó można w j e d n o c e n t o w v c h znaczkach 
pocztowych. Większe sumy najlepiej pr/ez Money Or
der (pocztowy lub expresowy). AiLes: 

POLISH Dl! pS, 
141 & 143 W. Division st.,Dept. 1. 

CHICAGO, ILL. 
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TANIA OKAZYA 
DLA POLSKICH KSIĘGARZY l 

- —-

ę 

można nabyć odemnie 

mojej niedawno wydanej 

KSIĄŻKI KUCHARSKIEJ 
pod tytułem 

i KUCHNIA 
i 

z. 

PO&SK©-AMBRWKaffigKa. 

<aasi 
¥li 

m &k>4de>tv 

Cena sklepowa: SO ct. 
Sprzedający z drugiej ręki może więc na każde 

ks ążce, opłaciwszy nawet fracht, 20 centów zarobić. 

KUCHNIA POLSKO-AMERYKAŃSKA bąrdz® 
dobrze odchodzi, i zwłaszcza pedlerzy, sprzedając ją. 
znakomite robią interesa. 

Książka taka bardzo pożądana w każdym polskittt 
domu w Ameryce, albowiem gospodyni, stósując się do 
przepisów w niej zawartych, zdoła uprzyjemnić życie całęj 
rodzinie—podawaniem zdrowych i smacznych potraw, a za? 
razem może wiele grosza oszczędzić, stósownie i należycie 
zużytkowując w kuchni wszystko co się z grocerni, od aeeź 
nika lub farmera kupuje. 

Młode panienki bardzo szybko wydoskonalają się^w ku-?; 

charzeniu, jeźli praktykując w kuchni, raz poraź zagiądają 
do tego znakomitego kucharskiego podręcznika. ?, 

Nawet zupełnie zielona Polka, dopiero co ze;;starego kraju< 
przybyła, w paru dniach przy pomocy najnowszej polskiej, 
Książki Kucharskiej Polsko-Amerykańskiej—z^oła usrnaży^ 
smaczny beef-steak amerykański i uprażyć ' ^najpyszniejsze 
puddingi, a przy pilności może swoją kuchtą polsko-ame^ 
lykańską zadowblić najwybredniejszego L ^ J *'! 

ever; 
Winona, Minn. 

H _ 
329 E. 3 Str. ,3WtNtiUSA 
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