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B I T W A  K S I Ę Ż Y !  

MS. KOŁASZEWSKI OBIŁ KS. MOTA-
LIWSKIEGO 

I w zapalczywości gryzł ciało—Siostry 
i dzieci szkoląc przypatrywały 

się krwawym zapasom. 

Cleveland, dnia 29go Kwietnia. 
"Leader" z dnia 27-go Kwietnia 

pisze: "Dwaj księża pobili się —Ks. 

A. F. Kołaszewski napadł na swego 
asystenta, ks. Felixa Motalewskiego, 
w obecności sióstr i dzieci szkolnych 
—Asystant silnie potłuczony i awan
tura zaraportowana do biskupa Horst -
mana— Wielkie wzburzenie było w 
katolickim kościele św. Stanisława 
wczoraj po południu i wieczorem. 
Przez rok, czyli od czasu wyświęce
nia, ks. Felix Motalewski był wika
rym w parafii, a pomiędzy nim i ks. 
A. F. Kołaszewskim, rektorem, w o* 
statnich czasach zaczęły się nieporo-
rozumienia, 7 powodu, że parafianie 
nie lubią proboszcza swego. "Wczoraj 
popołudniu, około godz. 3-ciej, mło
dy wikary słuchał dzieci katechizmu, 
w szkole przyległej do kościoła. W 
tem wszedł ks. Kołaszewski i zapy
tał się ks. Motalewskiego, co za pra
wo miał do egzaminowania dzieci. O 
Ks. M. odpowiedział, iż myśli, że ma 
to prawo, a w tem, jak mówią, ks. 
Kołaszewski uderzył pięścią ks. Mo
talewskiego pomiędzy oczy, a zaraz 
uderzył go drugi raz. Interesowani 
w tej sprawie opowiadają, co nastę
puje: Księża złapali się do zapasów, 
a siostry i dzieci zaczęły płakać ze 
strachu. Drzwi były otwarte i zapaś
nicy wyparli się do korytarza, gdzie 
Kołaszewski dostał łodygę z wino
grona i użył jej na oponenta. Obaj 
upadli na podłogę. Kołaszewski był 
na wierzchu i księdza M. niemiłosier
nie okładał łodygą, dopóki siostry 
nie zdobyły się na odwagę i rozerwa
ły wojujących księży. Dzieci tym
czasem wyleciały na ulicę i podnio
sły krzyk, a wnet się zebrało dużo 
ludzi. Wszyscy sympatyzowali z ks. 
Motalewskim i odprowadzili go do 
plebanii. Silny polak nazwiskiem 
Banaszek stanął przy drzwiach na 
śtraży, aby nie wpuścić ks. Kołaszew-
skiego, a drugi polak, Sobociński po
leciał po wóz. Wóź przybył wnet 1 
polacy zabrali rzeczy ks, Motulew-
ski^go i odwieźli je do rezydencyi 
ks. Ć)rzechow iskie£fo na Brecksville-
f road.v—Wczoraj wieczorem 22 pola

ków poszło do Biskupa Horstmana, 
aby mu donieść O awanturze. Biskup 
nie chciał ich wszystkich widzieć, 
lecz powiedział, że wysłucha jedne
go delegata. Błażejewski był wybra
ny na mówcę i rozmawiał on z Bi
skupem przez godzinę. Błażejewski 
powiedział, że lewe ramię ks. Motu-
lewskiego było poranione i pogryzio
ne, oba oczy posinione i palce obdar
te z ciała. Biskup wypytał się o 
wszystko szczegółowo i obiecał dziś 
się tą sprawą zająć." 

"Leader" donosi( że ks. A. F. Ko
łaszewski w Ostatnią niedzielę od
prawiał mszę św. w kościele śtego 
Stanisława — po raz ostatni. Po
chodzi to z tej przyczyny, że przez 
kilka lat parafianie skarżyli się z księ 
dżem o bardzo brzydkie sprawy. Ks. 
udowodniono, że jest demoralizato
rem i wielkim awanturnikiem, a z 
tego powodu musi on zrezygnować. 
Kto będzie naznaczony na probosz-
cza do parafii śtego Stanisława, jesz 
cze nie wiadomo. 

Ks. Motulewski wyjechał do Berea 
we czwartek. 

WIADOMOŚCI Z CLEVELAND. 

Na konwencyi republikańskiej, 
która się odbywała od środy do piąt
ku, wybrano następujących delega
tów do konwencyi w Minneapolis: 

W. McKinley, jr., z Canton, J. B. 
Foraker, z Cincinnati, W. M. Hahn, 
z Mansfield, Asa Bushnell, z Spring
field. 

Zastępcy: 
R. M. Nevin, z Dayton; E. W. Poe 

z Bowling Green; M. M. Boothman 
z Bryan; J. S. Atwood, z Ripley. 

Elektorzy prezydencyalni. 
L. T. Danforth, z Bellaire, M. T. 

Herrik, z Cleveland. 
Tykiet stanowy. 

Następujący kandydaci zostali no
minowani: 

Na sekretarza stanu. Samuel H. 
Tayler, Champaign county. Na sę
dziów najwyższego sądu: W. T. 
Shear, z Trumbull; J. F. Burket, 
z Hancock. Na klerka Sądu wyżsez-
go J. B. Allen z Athen; Na członka 
adm. robót publ., E. L. Lybarger, 
Coshocton county. 

We środę po południu p-zejecha-
ny został wozem i habity na miejscu 
na ulicy Herald, woźnica William 
Knapp, który mieszkał pod nr. 1330 
Broadway. Był pijany i spadł z ko
zła pod koła. Na koźle z nim je
chała żona, również "urżnięta." Po-
licya podejrzjwa, że może żona męża 
zepchnęła z wozu. 

Ralph K. Paige, który jako ka-
syer okradł bank w Painsville, we 
czwartek przyznał się do winy. Wy
rok na niego będzie wydany 4go 
-v[aja-

Ed'vard S. Sigsbey, buchalter w 
"Cleveland Dairy & Transportation 
Co." został aresztowany, bo kradł 
pieniądze swym pracodawcom. 

Piekarze w Cleveland strajkują, 
dopominając się skrócenia pracy i 
nie używania drożdży wyrabianych 
przez skabów. 

Przy rogu ulic Prospect i Sterling 
tramwaj zabił starą kobietę Maryę 
Harrington, we środę po południu. 

"Bock Beer" z browaru Columbia 
będzie najlepszem piwem. Wkrótce 
będzie gotowe. 

NOTATKI POLITYCZNE. 

Cleveland nawet za McKinleyem! 

Stan Maine jest stanowczo za Har-
risonem. 

Republikanie z St. Louis i Birmin
gham, Ala., obstają przy Harrisonie. 

Judge Gresham—"leci" na urząd 
prezydenta Stan. Zjed. z "Peoples" 
par ty i. 

Demokratyczna konwencya stanu 
Ohio odbędzie się w Columbus, 14 i 
15 czerwca. 

Demokraci stanu Illinois kandyda
tem na gubernatora chcą mieć .T. P. 
Altgild a na prezydeata Palmera, o-
becnego dyrektora wystawy kolum
bijskiej. 

Mc Kinley, gubernator Ohioski, 
ma, o ile dotychczas wnosić możemy, 
najpewniejszą szansę na prezydenta 
St. Zjed 11. Stany New York i Ohio 
dadzą większość partyi republikań
skiej. 

Denver, Col.,— Republikanie tu
tejszego kongresowego obwodu, wy
brali trzech delegatów na konwencyę 
w Minneapolis, którzy mają popierać 
kandydatów, głoszących się za wol-
neni i nieograniczonem biciem sre
bra. 

Ettinger w swoim Moniteur de 
dates daje charakterystykę miast ta
ką: Amsterdam—handluje, Berlin— 
mustruje, Bruksella—debatuje, Du
blin— żebrze, Edinburg — marzy, 
Frankfurt—rachuje, Genua—porząd
kuje, Hanower—śpi, Kassel—wypra
wia pogrzeby, Konstantynopol—my
je się, Madryt—pali, Manczester— 
pakuje, Marsylja—śpiewa, Mona
chium—pij®» Neapol—poci się, Pa
ryż—rozprawia, Petersburg—milczy, 
Moskwa—je, Rzym—modli się, 
Peszt—kocha się, Warszawa—wzdy
cha, Wiedeń— przygotowy wa po
karm.?. . .. 

Kobiecy rachunek. 
—Ileż pani ma lat?.... 
—Zaraz. Wyszłam za mąż mając 

lat szesnaście, wtedy mój mąż miał 
lat dwadzieścia pięć. Teraz on ma 
pięćdziesiąt, to jest dwa razy tyle— 
a więc ja mam także dwa razy tyle, 
czyli mam trzydzieści dwa lat.... 

Jeżeli pieniądze robią ł adzi fałszy-
wetni—za to i ludzie fałszują pienią-
dse.... 

NOWINY KRAJOWE. 

TAX LOOK SKAZANY. 

Został uznany winnym morderstwa 
1-szym stopniu. 

Ottawa, O., 28 Kw. (Kor. Am).— 
Winnym morderstwa w pierwszym 
stopniu. Taki był wyrok sędziów 
przysięgłych, w sprawie,o której już 
kilkakrotnie pisaliśmy. Dziś widzi
my, że aresztowanie innego człowie
ka było tylko zręcznem manewrowa
niem strony oskarżonej. W czasie 
kiedy skazańcowi czytano wyrok,nie 
zdradził tenże ani jednym ruchem 
walki jaka się w nim toczyła. By
strzejszy tylko badacz mógłby do
strzec ból i rozpacz z&razem jaka 
przebijała się w każdym nerwie jego 
twarzy. Zona jego i siostra, kiedy 
wyrok odczytany został, omdlały z 
boleści. 

Pani Modrzejewska w Wheeling. 
WHEELING, W. YA., 27 kw. (Kor. 

Am.)— Pani Helena Modrzejewska 
będzie występować w "Grand Opera 

m 
1 

A 

Housej" w sobotę, 30 Kwietnia. An
gielskie i niemieckie gazety poświę
cają naszej rodaczce obszerne arty
kuły i publiczność jest oardzo zainte
resowana przybyciem naszej artystki. 

Kazania kropidlarskie. 
ST. LOUIS, MO., 25 Kwiet.—Nasz 

proboszcz św. Kazimierza, ks. Fr. Z. 
Gniliński już kilka niedziel prawi ka
zania o swej własnej osobie, a o Pa
nu Bogu wcale nie wspomina. Lud 
nasz nie jest tuki ciemny, jak sobie 
myśli ks. Gniliński; od Boga nikt z 
Polaków nie da się odwlec, ani ta
kiemu Gnilińskiemu, ani nikomu. Z 
ks. G. jest tak jak przysłowie mówi: 
"na kimś czapka gore,"—bo zdaje 
mu się, że inu ludzie zarzucają roz
maite nieprawości, i w tej malignie 
co niedziela z ambony "pucuje się" 
przed parafianami. Z tego nieraz w 
kościele powstaje śmiech i ludzie so
bie powtarzają: musi coś w tem być, 
że on się tak boi tych zarzutów,— 
gdyby były bezpodstawne, to by sa
me upadły, a nie potrzebowałby on 
ich "zabijać." 

W zeszłą niedzielę,— to nieprzy-
mierzając jakby Wiarus—zwymyślał 
następujące gazety: Amerykę, Echo, 
Nowe Zycie, Gazetę z Nanticoke itd. 
Za pomocą gazet postępowych naiód 
mógłby przejrzeć na oczy, wykształ
cić się i potem. . . . chciałby równo
ści i sprawiedliwości. A kropidlarze 
nie mieliby kogo smagać!!... 

Redaktorzy tych zwymyślanych 
gazet powinni być wdzięczni nasze
mu kochanemu proboszczowi,bo każ
da dostała po kilku abonentów,przez 
to kazanie. Józefat. 

Surolicki szkodzi Zw. Nar. Pol. 
Z North Litte Rock, Ark., Kor. 

nasz pisze: W okolicy tutejszej jest 
około 75 rodzin polskich. Niedawno 
zorganizowaliśmy grupę Zw. N P. 
początkowo grupa się dobrze rozwi
jała, ale owe '-Kazania ks. Surolic-
kiego" tak zgorszyły niektórych, że 
wystąpili całkiem ze Z. N. P. Swiad 
czy to, że lud nasz nie jest zdolny do 
życia politycznego, bo nawet jeszcze 
nierozumie potrzeby krytyki. Choć 
te kazania Surolickiego nie były żad
ną mądrością, to jednak fakta w nich 
podane, zasługiwały na wiadomość 
ogółu. Źle jest tylko to, że redaktór 
%godypodaje byle jakie babskie plot
ki w tak poważnem piśmie politycz-
nem, jakim powinien być organ 
Związku Narodowego. 

Polka pokochała żyda. 
Kor. z Little Rock, Ark., do Ame

ryki: Nasze polki nie biórą przykła

du z królowej Wandy, która nie 
chciała niemca poślubić.Młoda polka, 
córka szanowanych tu rodziców, wy
jechała..../ żydem do Memphis. 
Tenn., i niby tam ma się odbyć ślub, 
ale to nie wiadomo. Ojciec postęp-
kim swej córki tak się zmartwił, że 
niebezpiecznie zachorował. Oby tyl
ko ta dziewczyna sama wkrótce nie 
żałowała swego kroku? 

Samobójcza epidemia. 
Minneapolis, Minn. — Kilka dni 

temu popełnione tu zostały tylko 
trzy samobójstwa w jednym dniu. 

Kansas City. — J. B. Teller ze 
Springfield, Mo., popełnił samobój
stwo w hotelu, gdzie stanął na noc
leg. Przed śmiercią napisał on list 
do kort.nera, w którym opisał rodzaj 
samobójstwa i prosił, aby nikogo o 
dokonanie na nim morderswa nie po
sądzano. 

Z CAŁKlłO ŚWIATA. 

Wykluczenie Chińczyków. 
W ostatnim tygodniu w senacie 

przeszło prawo zabraniające chińczy
kom przybywania do St-Zjednoczo-
nych. Prawo to składa się z czterech 
paragrafów, których tutaj dla braku 
miejsca podać nie możemy. Notuje
my tyiko fakt, który bądź-co-bądź 
nie jest pozbawiony pewnego znacze
nia społecznego. 

POŻARY. 
Filadelfia, Pa. Dnia kw. 

spalił się teatr "Grand Central" i bu
dynek gazety "Times." Pożar pow
stał podczas przedstawienia w tea
trze. Przy wyjściu pokaleczonych 
zostało 5(> osób. Popłoch był tak 
wielki, że ludzie wyskakiwali na gło
wy innym : biegli po nich jak po 
kamieniach, rozbijając obcasami cza
szki. Ogień wnet się rozszerzył na 
sąsiednie budynki: gazety Times, 
biblioteki McClure'a, firm De Koseks 
& Hetherington i Hamilton & Die-
sintrer. Straty ogólne wynoszą prze
szło $1,300,000. 

Allentown, Pa.—Wskutek ognia 
eksplodowała tu silna ilość dynamitu 
w budynku należącym do lejami, 
przez co kilka ludzi odniosło niebez
pieczne nader skaleczenia. 

New London, N. H.—Pożar znisz
czył tutejszą akademję. Calbya Oca
lono tylko bibliotekę. Szkody na 
$75,000. 

WIADOMOŚCI ROBOTNICZE. 

Toledoscy murarze będą w przy
szłym tygodniu strajkować o podwyż
szenie zapłaty. 

Kotlarze w Indianapolis tworzą 
silną organizacyę, która liczy prze
szło (>00 członków. 

Pottsville,Pa.—Z tutejszych kopal 
ni węgla wydobyto trzy trupy—bra
kuje jeszcze jednego. 

Rzymska rada miejska zabrania 
wszelkich manifestacyj i publicznych 
mityngów w dniu 1 Maja. 

Filadelfia—Tutejsi bogacze chcą 
jeszcze więcej wysłać pożywienia dla 
ginących śmiercią głodową Rosy an. 

Detroitcy piekarze ogłosili strajk 
25 bm. Przyczyną strajku zarządca 
piekarni, którego oddalenia chcą ro
botnicy. 

Australia zapytuje dyrektora ko
lumbijskiej wystawy czy będzie mo
gła pobudować budynek na swoje 
produkta. 

W Gien, Francyi, we wtorek od
była się krwawa bitwa pomiędzy 
wojskiem a strajkierami. Kilku ro
botników zabitych. 

Właściciele kopalń węgla w Dur
ham w Anglii, zredukowali robotni
kom zapłatę o 10 c. zapewniając ich, 
że trwać to będzie przez trzy miesią
ce. 

Chicago.—Tutejszą wystawę, acz 
dopiero skielety niektórych budyn
ków stoją, zwiedza codziennie po 
kilka set ludzi. W niedzielę liczba 
zwiedzających dochodzi do 15 tysię-
CJ-

W senacie przeszło prawo, aby na 
wystawie chicagoskiej utworzono 
filię narodowego banku. Prawdopo
dobnie przejdzie także prawo pozwa
lające na pobudowanie poczty w po
bliżu wystawy. 

Członkowie komitetu spraw zagra
nicznych żywo zajmowali się kwes 
tyą żydowską w Rosyi. Oświadczają 
się oni publicznie przeciw prześlado
waniu jakiego doznają żydzi nietyl-
ko w Rosyi, ale wogóle w Europie. 

Pytano raz filozofa, czem jest pię
kna kobieta. 

—Rajem dla oczów* piekłem dla 
duszy, a niszczycielką dla kieszeni — 
odpowiedział. \ 

CZYNNI ANARCHIŚCI. 

Paniką przejęty naród starego konty
nentu. 

Nareszcie zakończyła się głośna 
na cały cywilizowany świat, sprawa 
Ravachol'a i innych. Simon i Rava-
chol skazani wyrokiem sądu na całe 
iycie do więzienia, inni całkiem u-
wolnieni. 

Sprawa ta zdaje się jakby przebu
dziła do czynu zwolenników teoryi 
Marksa, bo nie ma dnia prawie, by 
telegramy nie donosiły o zamachach 
tego rodzaju. Nawet jeszcze proces, 
którym powyżej mowa, się nie ukoń
czył, a tu nowa eksplozya przeraża 
mieszkańców Paryża. Miała ona 
miejsce przy Magenta bulwarze i 
Lanery ulicy. Przestra»zyło to tak 
bardzo mieszkańców, że opuszczają 
Oni chmarami Francyę, byle tylko 
nie mieć widma śmierci przed oczy
ma. 

Nie śpią także anarchiści innych 
krajów. O deinor-stracyach i agitf.cyi 
donoszą telegramy z Berlina, Bruk
seli, Rotterdamu i Bordeaux. 

Żółta febra. 
Rio de Janeiro, 25 Kw.—Grasuje 

tu od niejakiego czasu straszna cho
roba, żółta febra, która liczne żabie 
ra ofiary. W tem jednem mieście d. 
13 t. tn. było 1 15 umarłych na tę za
razę—w inne ginęło po kilkadziesiąt. 
Zaraza ta wyszła ze Santos, rozpoś
cierając swe panowanie w stanach 
Lan Paluo. Kio de Janeiro i Minas 
Goraes. Niektóre z miasteczek zu
pełnie już puste: wymarli tam ludzi, 
reszta uciekła przed śmiercią! Do te
go nieszczęścia dołącza się u nas 
drożyzna. Rząd, aby pomoc jakowąś 
nam udzielić—przeznaczył $1,000, 
000, miasto zaś $(<>,500,000. 

TELEGRAMY ZAMORSKIE. 

W Hayti grozi wybuch rewolucyj-
nj' W Pobliżu Paryża wybuchła cho 
lera. 

Cholera szerzy się w Afganistanie 
i Persyi. 

W Paryżu aresztowano niemiec
kiego szpiega Schwindera. 

Król Humbert i cesarz austryacki 
są zaproszeni w odwiedziny do 
Berlina. 

Rosya chce podohno zakładać 
szkoły handlowe podobne w systemie 
do amerykańskich. 

W Londynie powieszono G. Hen 
ryka Wood, który 10 Grudnia 1801 
r. zamordował 5 letnią Kdytę Keal. 

W katolickim kościele, na przed 
mieściu wiedeńskim Joseph, zapaliła 
się suknia pewne j dziewczyny, wsku
tek czego powstała okrutna panika. 
Mnóstwo ludzi poranionych fatalnie. 

W Hiszpanii tak dużo hałasu naro
bili ostatnimi dniami niby anarchi
ści. Wychudzi teraz na jaw, że to nie 
byli anarchiści,ale detektywi rządowi. 
Mimoz, którego okrzyczano przewód-
cą anarchistów, wypuszczony został 
z więzienia. . . . jako tajny policyant 
Taki rząd. który sam na siebie pod
burza ludność, wart jest zburzenia. 

WIADOMOŚCI Z P1TTSBUBCU. 

Pittsburgh, Pa.—Miały tu miejsce 
dwie eksplozye gazu naturalnego 
przyczem kilku robotników płci 
obojga mniejsze lub większe odniosło 
rany. 

Gazeta tutejsza Dispatch w wyda
niu niedzielnem zamieściła dosyć ob
szerny artykuł o Paderewskim. 

Jan Kiepskowicz, polak, który le
żał dłuższy czas w szpitalu na ospę u-
marł zeszłej soboty. Pochowano go 
na Uniondale Cemetery. 

Zaaresztowano tu K.Bodkins'a, de
tektywa, na podstawie uwiedzenia 
pewnej panienki, z którą już miał 
podobno żyć jak z żoną. 

Ciekawy wypadek miał tu miejsce 
przed kilku dniami. Pięcioletnia 
dziewczynka przechodząc ulicą po
deszła prawie pod będący w biegu 
tramwaj linowy. Jakież było zdzi
wienie konduktora, gdy po zatrzyma
niu tramwaju spostrzegł, że dziew
czyna nie doznała najmniejszego 
szwanku. Siedziała ona na tz. "caw-
catcher." 

Państwo Browscy ponieśli ciężką 
stratę przez śmierć swej oorki Bar
bary. 

Franciszek Leoz, jeden z lepszych 
cyklistów, wybiera się w podróż na 

około świata na swym "dwukołow
cu." W Listopadzie spodziewa się 
być w Chinach, a na 7-go maja,czyli 
za rok, z powrotem w Pittsburgh 

Tutejsze gazety angielskie dono
szą, że emigracya polaków z pod za
boru rosyjskiego w ostatnich czasaoh 
bardzo wzrosła. Gazety te, przypiau-
j*ą to, i słusznie, uciskowi, jaki panu
je pod tym rządem. 

.lan Potowski skazany został przez 
sąd na dwa lata do więzienia za Kray-
woprzysięztwo. 

Na zabawy nie mamy dzisiaj oze* 
go narzekać. Mamy tu cyrk, do któ
rego warto zajrzeć, a kilka dni temu 
występowała tu w teatrze Du-
quesne pani Modrzejewska. 

Dopóty dzban wodę nosi.... Przy
trzymano wreszcie 234 dostawców 
oleomargarynu i nałożono na każde
go z nich wysoką karę. 

DROBNE WIADOMOŚCI KRAJOWE. 

Polacy w Yorktown, Tex , zorga
nizowali towarzystwo wojskowe. 

Columbus, Ohio—Stan Ohio pobu
duje swój budynek na kolumb'jkiej 
wystawie za sumę $24,4(>5. 

Fostoria—Umarła tu nagle w łóż
ku 18 letnia panienka Emma Hoyer% 

Przyczyną śmierci apopleksya. 

Great Falls, Mont.—W.Neihart,w 
dystrykcie Little Bell odkryto naj
bogatsze może kopalnie srebra. 

Rochester, N. Y.—Pociągi przy
wożą tu tysiące gości na uroczystość 
otwarcia sesyi lioyal Arcanum. 

New York—W, Astor, zapewne 
trzeci z rzędu bogacz amerykański, 
umarł w Paryżu, 25go kwietnia. 

Findlay, O.—Wskutek rozporzą
dzenia republikańskiego majora mia
sta, szynkownie mają być w niedzielę 
zamknięte. 

Washington, D. C.— Komiszar* 
Raum i członek kongresu Enloe wyz
wali się od kłamców na posiedzeniu 
komitetu śledczego. 

Dennison, O.—G. Koore zastrzelił 
swoją żonę i pewnego saionistę a 
następnie siebie, Przyozyną tej 
zbrodni podejrzenie. 

Eau Claire, Wis.—Sprawa Elżbie
ty Russel, oskarżonej o otrucie Berty 
Erickson, toczj- się od dni kilku. De-
likwentka nie uniknie kary. 

Cincinnati? W rzece Ohio,w pobli
żu Bromley, Ky., wyławiono trupa 
młodej kobiety, M. Sturtewant, po
chodzącej z Columbus, Ohio. 

W Willow Rivors, Minn., gdzie 
polacy zaczęli się o iedlać 5 lat te
mu jest już 200 rodzin polskich i ma 
być rozpoczęta budowa kościofa. 

Chicago.—Teosofiści mieli tu swoje 
posiedzenie.—Do stowarzyszenia te
go należała słynna pani P. Bławacka, 
która rok temu umarła w Anglii. 

Dayton, O.—E. Richardson,malar* 
w krótce po przybyciu z Washington, 
I). C., spotkał tu kilku przyjaciół, 
którzy go tylko w koszuli zostawili 
na ulicy. 

W Wells, Minn., umarł w 73 roku 
Andrzej Sonek, który był pierw
szym osadnikiem polskim w tamtej
szej okolicy, przybywszy tam w r. 
1860. Tamtejsi polacy nazywali go 
"ojcetn.'' 

J. Ostrowski, A. Jabłoński, S. Ry
bicki, M. brzeziuski, M. Chęć, Ra-
doszewski i Sikut z Biloxi, Mass., 
ostrzegają polaków, aby nie udawali 
się do Bryan, Tex., bo tam bieda i 
wynarodowienie grozi każdemu. 

Z Knoxville, Tenn., donoszą: Pa
stor Rufus Jenkins, który utrzymy
wał zakazane stosunki z jedną ze 
swych parafianek, został napadnięty 
d. 28 kw. w swera mieszkaniu przez 
kilku ze swych parafian i niemiło-
sieruie obity. Napastnicy pogrozili 
pastorowi, aby się natychmiast wy
niósł z parafii, bo inaczej to go żyw
cem spalą, razem z plebanią i koś
ciołem. 

Farma na sprzedaż. 
Farma o 40 akrach w odległości 

mili od Independence jest pod korzy
stne mi warunkami do nabycia. 
Jest to miejsce przy krzyżowej dro
dze, byznesowe i wesołe. Dawniej 
była tu szynKOwnia dziś jest skład 
towarów korzennych. Sprzedaż nas
tępuje wskutek choroby gospodarza^ 
który nabył tę farmę za $3000; dziś 
odda ją za $2,000. Piszcie do: J. 
Lesman, Independence. Wis. 

Do prenumeratorów* 
2^"°|^T*Pisząc o zmianie adresik 
należy zawsze podać obok nowego* 
adresu także stary. 


