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Jeszcze na dwoje 

babka wróży. 

W dniu 5go Września zbie

rze się w Madrycie, stolicy 

królestwa hiszpańskiego, na 

rodowy sejm hiszpański, tak 

zwane Kortezy. Będzie on 

obradował nad tern, jakie 

warunki ma stawiaćHiszpania 

amerykańskim Stanom Zjed 

noczonym przy układaniu 

poko.u. 

Na jakich punktach osta

tecznie stanie zgoda między 

Hiszpanią a Stanami Zjedno-

czonemi, o tem jeszcze pod 

vielu względami na dwoje 

babka wróży. 

~ Hiszpanie to naród bardzo 

chytry. 

W chwili zawieszenia broni 

udawali wprawdzie bardzo 

skruszonych, bo ich głód, 

panujący na Kubie, do tego 

zmusił. Ale po zamknięciu 

blokady, mieli 3 tygodnie 

czasu-do opatrzenia sweęo 

wojska w zapasy żywności z 

Europy, a nadto obfite świeże-

plony sprzątnięto tego roku 

na Kubie, więc mogliby teraz 

znowu na klka miesięcy 

śmiało głodowi w oczy pa

tted. 

Mają oni na samej Kubie 

jeszcze około 180 tysięcy 

wojska, a na wyspach Fili

pińskich oraz na Porto Rico 

także jeszcze po kilka tys :ęcy 

żołnierzy, a tymczasem Ame

rykan^ coraz więcej wojska 

cofają z Kuby i Portorico do 

własnego kraju, do czego ich 

zmuszają aż trzy choróbska 

dziesiątkujące pułki amery

kańskie - żółta febra, malarya 

Z wyspy Porto 

połowę wojska 

wycofano z powodu zaraźli

wych chorób. Sam generał 

Miles, naczelny dowódzca, w 

pośpiechu odpłynął ku New 

Yorkowi. 

Od zaraźliwych chorób 

padło ogółem już 5 razy tyle 

żołnierzy amerykańskich, jak 

od kul nieprzyjac elskich. 

Ostudziło to znaczni2 zapał 

wojenny, tak w i?rmii, jak w 

całym ludzie amerykańskim i 

|ęferach rządowych, — tem 

więcej, że okazują się wielkie 

nieporządki w zarządzie ame

rykańskich szpitali wojsko

wych i w całej gospodarce 

przy opatrywaniu wojska w 

różne potrzeby. Nawet w 

/Szpitalu na Montank Point, 

niedaleko Nowego Yorku, 

braknie lekarstw, a czasem 

nawet nie dostaje pożywienia 

dla chorych żołnierzy. 

Zdrowi żołnierze, których 

już około 20 rysięcy przypły-

I nę'o z Kuby do Montank 

i biegunka. 

rico luz 

Point, też często skarżą się 

na nieregularne^dostarczanie 

im żywności. Na tamtejszym 

dworcu kolejowym widywano 

żołnierzy, zbierających ze 

stołu okruchy pieczywa pozo

stałe po pasażerach, i wylizu

jących z filiżanek pozostałe 

krople mleka, aby głód za

spokoić. 

Dzienniki amerykańskie 

szeroko się rozpisują o opła 

kanej doli naszych obrońców 

ojczyzny, a wyzyskują to 

demokraci, wytykając repu 

blikanom, że to oni temu 

wszystkiemu winni, rozpoczy

nając wojnę bez dostateczne

go przygotowania się i 

należytego obrachowania z 

możliwemi przypadłościami. 

Im więcej Amerykanie 

tracą animuszu wojennego, 

tem obficiej przybywa go 

Hiszpanom. Wysłali oni mię

dzy powstańców szpiegów, 

tak zwanych agentów prown 

kacyjnych, aby zuchów 

namawiali do lekceważenia 

sobie zawieszenia bitmi a do 

dalszego prowadzenia wojny ż 

Hiszpanami. Udało im się, i 

odddały powstańcze bez 

^Stanku ,napadają aa g;arnizo 

ny hiszpań;;k ;e, które dobrze 

na takie ataki przygotowane, 

odpierają je zwycięsko. Ale 

takim sposobem Hiszpanie 

mają prawo, ustawicznie 

pozostawać pod bronią — 1 

wojna wł-iściwie jcszc.e nie 

ustała, bo powstańcy są 

sprzymierzeńcami Ameryka

nów, i ci za nich są odpowie

dzialni. 

Taki zawikłany stan rzeczy 

snadnie może doprowadzx do 

ponownego rozpoczęcia strze

laniny bezpośrednio między 

Stanami Zjednoczonemu a 

Hiszpanią, a co najmniej 

przyczynić się do korzystnTej-

szych dla Hiszpanii warunków 

pokoju. 

Strzeżcie się 
Milwauczanie! 
W South Milwaukee i 

Milwaukee najwięcej obecnie 

bałamuci polskich odszcze-

pieńców indiwiduum, które 

żadnej nie posiada religii i w 

ogóle w Boga nie wierzy. — 

Nazwisko jego niby Olszew

ski, a prawdziwe imię niko

mu nieznane. 

Jest to sobie podobno 

pospolity krawczyk ze stare

go kraju. Jako wychowany w 

polskiem mieście, wprawdzie 

dosyć gładko mówi językiem 

ojczystym, ale nędznie po 

polsku pisze, z łaciny zaś 

ledwie zna kilka wyrazów, tak 

iż wykształcony człowiek 

zaraz się na tym drabie pozna 

i wymiarkuje, że on nigdy 

żadnej wyższej szkoły nie 

zwiedzał. 

Mimo to bezczelnie okła

muje ten łajdak prostaczków, 

że w starym kraju uczył s'ę 

na księdza a tu w Ameryce 

odebrał „wyświęcenie'' z rąk 

niezależnego ,, arcybiskupa'' 

Vilattego. A przecież jest 

rzeczą powszechnie znaną, że 

obecny tramp Vilatte czy tam 

Wyłata, co Olszewskiego na 

księdza wylatał, sam nigdy 

księdzem nie był'' za 

arcybiskupa zaś uchodzi 

tylko między odszczepieńca-

mi, co tak, jak on sam, 

żadnej wiary nie mają. 

Klechy niezależnego Kozła, 

z którymi Olszewski dawniej 

przestawał,zdradzają go teraz, 

że powiedział, iż tu w Ame

ryce każdy dobry na księdza, 

kto dobrze kolektować potrafi. 

Olszewski jest to człowiek 

polski 

powinien go unikać i strzedz 

się, by nie był naciągany 

przez tego szarlatana. Zrujno

wał on polskich chłopów w 

Chicopee, Mass., a nadto 

tyle nączwarzył niemoralnego 

błota, że aż strach .0 tem 

pisać. 

Podobny gatunek, jak 

Olszewski, to obecny nieod

stępny towarzysz jego .Szczer

bowski. Obaj już w starym 

kraju dyndali, jeno czart 

pozestronki przerwał, aby 

tutaj w Ameryce dalej piekłu 

się przysługiwali. 

Z SOUTH MILWAUKEE 
(WIS). 

Gdy tutaj większość są

downie niezależnym kościół 

odebrała, zorganizowała się 

nowa parafia, uznająca Najprz. 

Ks. Arcibiskupa Katzera, 

który mianował ks. Mścisza 

proboszczem. Wtenczas kilka 

rodzin polskich przeniosło się 

z niemiecko-katolickiego koś

cioła do polskiego; aby do-

pomódz jeden drugiemu. • 

Niezależne klechy zaś prze

niosły się do Milwaukee i 

zorganizowały tam nową 

klikę. '  

W South Milwaukee od-

szczepięńcy z początku cho-

daili do prawowiernego pol

skiego kościoła, po części 

ze wstydu wobtec ogółu, lecz 

starali się ks. Mścisza złapać 

namowie, jak to niegdyś 

Faryzeusze czynili względem 

Pana Jezusa. A swoją drogą 

trzymały ich dalej po kontrolą 

niezależne klechy, zaglądając 

raz po raz do South Milwau-

•;VJ 
kee i', zachęcając barany, aby 

wytrwali' przy koźle. Teraz 

już nawet krąży pogłoska, że 

niezależna owczarnia znowu 

będzie otwartą w skleptę 

kumoterka F • Ą, ' G., który 

się niedawno zf Milwaukee 

tudotąd sprowadził. 

Od pewnego fcżasu grasuje 

między niezależnemi baranami 

wykropiony przez Vilattego 

łapichlop OlszeWśki a także 

niezależna bibi||a REFORMA Z 
Chicago, którefl stosy leżą na 

tutejszej po<jcie, — prze-

sełane do najciemniejszych 

ludzi, skozaczoftych chłopów 

z pod Moskala, nie umieją

cych czytać, a żyjących po 

n  a j  w i  ę k s  z e j r t i f c ę | §  c i  z  p o o r  

h o u s u. I J 

Łatwo Iu<| f nieoświecony 

obałamucić, |  f za głupstwa» 

które h°ł|ia  broi i broić 

będzie, porządni ludzie tylko 

wstydzić się Ijjiiiuszą. 

Pomimo,że Najprzewieleb-

niejszy « Ks;f f Arcybiskup 

•Katz-er-„byfr :;Mi.lw-a# 

kee 24 Lipca, i udzielając 

Sakramentu Bierzmowania, 

wyjaśnił ludowi różnicę mię

dzy prawowiernymi katolika

mi a niezależnymi, od ,,a" do 

,,z , ?  — znowu teraz wzdycha 

c'emna hołota' do niezależ

nych krętaczy i łapichłópów. 

Ks. Mścisza gospodaruje 

jak najlepiej, tak międ?.y pra

wowiernymi, jak między 

warchołami, ale z tymi i Pan 

Bóg długo nie wytrzyma. 

Z Niw Polskich 
w AMERYCE. 

KS. DROWI SKULIŁO 

WI radzimy, aby o Impri

matur dla swojej Teologii 

Pastoralnej starał się u 

naczelnika trzody niezależnej 

w Chicago, sławnego Dok«-

tora Kopytologii. Ten najle 

piej jego pracę oceni. 

—o •» 

WIEL.X. W. PRZYBYL

SKI przeniesiony został z 

New Era do Eugene; na 

najlepszą polską parafią w 

Oregon. 

— o— 

CHICAGO, 111. — Pierw-

Sie Przedstawienie i Bal To«-

warzystwa Pułk I Wolnych 

Krakusów iUłanów w Chicago 

odbędzie się w. dniu 4go 

Września 1898 r. w wielkiej 

Hali. Schoenhofa, na rogu 

Ashland ave i Milwaukee ave. 

Początek o godzinie 7j4 

wieczorem. Odegrany będzie 

Dramat w 5c'u aktach — 

Renegat. Po przedstawieniu 

Bal, * na którym będzie 15 

y. 

-

MMŚHIiiM 
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mm 

ślicznych premij • w tańcach 

wygrywanych. 

~ o — 

SCRANTON. PA. 14.(0 

letni polski chłopiec Ba-

szczewski, wyskoczywszy 

oknem z trzeciego piętra 

złamał sobie żebra i odniósł 

wewnętrzne uszkodzenia. 

Naoczni świadkowie opowia

dają, że chłopak dopuścił się 

tego Czynu, w strachu przed 

ojcem, który będąc pijany, 

chciał go katować. Policya 

aresztowała Baszczewskiegc, 

HENRYK SIENKIE

WICZ, sławny powieścio-pi-

sarz,autor rozmaitych powieś

ci, jak n. p. . Potop,Ogniem i 

mieczem, Quo Vadis i wielu 

innych ma w tym roku ze 

swoją 16 letnią córką Jadwi

gą ^odwiedzić Stany Zjedno

czone. V; 

P. M. KOTECKI, słuchacz 

św. Teologii z Seminaryum 

Polskiego ż Detroit, będzie 

wkrótce wyświęconyr, pawdo-

podobnie w Notre Dame, 

Prymicye śwoje odprawi 

prawdopodobnie w Detroit, 

Mich. 

Z RIPON, Wis. donoszą: 
1Tydzień temu, p. Józef 

Garczyński, żonaty od 10 lat 

przyszedłszy do swego probo 

szcza, rzekł: Siódmy z rzędu 

chłopiec mi się narodził, jeden 

za drugim. — musi ksiądz 

proboszcz pisać doMcKinleya, 

ażeby był kumotrem, bo to 

już taki zwyczaj. Na to X. 

proboszcz, nie namyślając się 

wiele siadł i napisał do Prezy

denta St. Zjedn. list. Za 

kilka dni nadeszła odpowiedź 

l Washington, że prezydent 

McKinley zgodził się na pro-

pozycyę użycia jego nazwiska 

jako kmotra, ku wielkiej 

radości nietylko p. Gy, ale 

wszystkich mieszkańców mia* 

steczxa Ripon. 

Ceremonii chrztu świętego 

nad chrześniakiemMcKinley^ 

dopełnił ks. Wasław Kruszka 

w Niedzielę,,21 Sierpnia, Bo

gaci Amerykanie złożyli no-

wochrzceńcow wiele podar

ków. . 

— o — 

W SOUTH BEND, Ind., 

w Niedzielę, 28 Sierpnia, po 

raz pierwszy.iod dłuższego cza<-

su było nabożenstwow koście

le św.Jadwigi, w którym od

bywały się różne reparacye. 

MILWAUKEE. — W mi 

nionym tygodniu przyaresto-

wanó. tutaj Józefa Zaturskie-

go, oskarżonego o wsypanie 

trucizny do kawy, którą potem 

rodz«na wypiła. Przy starań? 

' j * ' 

nej pomocy Dra. Machnikow-

skiego wszysćy, którzy napi

li się tej zatrutej kawy, już 

wyzdrowieli. 

MICHAŁ ŁOZIŃSKI w 

New Yorku posłał żonie, 

której przez 10 lat nie widział, 

szyfkart^ i oczekiwał ją z 

każdym okrętem linij North 

German Lloyd. Pewnego dnia 

wreszcie oświadczono mu, że 

żona przyjechała. Ujrzawszy 

ją zrana powątpiewał o jej 

tożsamości, Itcz sprawdziwszy 

rodzimy znak na lewej ręce, 

uznał za swoją żonę i wziął do 

domu. Po kilku godzinach 

odprowadził ją napowrót do 

Barge-Office i oświadczył, ze 

po dokładnem zbadaniu prze

konał się, iż to nie jego żona, 

gdyż małżonka jego posiadała 

kilka innych znaków na 

różnych częściach ciała, któ

rych nowoprzybyła nie s  ma. 

Sprawa się później wyjaśniła 

i okazało się że była- to żona 

Rosjńskiego i że podobień

stwo nazwisk spowodowało 

pomyłkę, Naturalnie śmiano 

się z tego niepozumienia dó 

rozpuku. (KUR, Now). , . :  

REDAKTORSTWO,, Prze

glądu" w Scrantofi,' Pa., 

objął p. Laskowski, były 

redaktor ,, Prawdy' '• 

DETROIT, Mich. — Z 

siwą jak gołąbek brodą, 

powrócił ks. Paweł Gutowski 

z ośmiomlesięczhej 

po Azji i Europie 

P. PIOTR KIOŁBASŚA z 

Chicago sprzedał bratu swe

mu p. Franciszkowi Kiołbassa 

farmę swą położoną w town 

Alban pod Stevenspoint, Wis. 

Farma ta składa się z 260 

akrów gruntu, Cena,, jaką p. 

Franciszek podług '  'Deedu' 

zapłacił, wynosi 14,000. 

Pan Teofil Derdow-
ski agituje obecnie 
dla riaszef)® gftzęty w 
osadach polskich w 
Stanie . Wisconsin. 
Bedzie kolektował 

it t 
1 

w tych dniach w 
Milwaukee. jr 

Wolno mu kolekto
wać wszelkie pienią
dze dla ^Wiarusa." 

H 

w :  

Kto nam 
całoroczną, przedpłatę 
na^ „ Wiarusa, do-
stanie w 'Ą prezencie 
Kalendarz Maryański 
oa rok 1898, albo też 
ł,7 ciekawych bajek. 


