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Winona, Minn., dnia 5 Października 1898 roku. 
{Entered at the JPostoffice Winona Minnesota, as „Second Glass" mail alter. '< 

Kok H. 
Redaktor i wydawca: Hieronim Derdowsbt. 

AltKKM KATOŁtKA: Katolik, 59 E. 2nd Str. Wi^nT 

WTPBZEDAN1E 
Z POWODU PRZEPROWADZKI 

WyprzPedŜ em°yÓ d° tani6gP ZakUPna t0WaiÓW' •'akieJ Uk Prędk° zna'dziecie* Początek we WTOREK, 26 WRZEŚNI4 

x KAPELUSZE, GOTOWE U URANIA. CZAPKI. 
Sprzedamy, nim się wyprowadzimy, w 30 dniach wszystek towar 10 do 50 proc. taniei iak rwvk-lo 

CHURCH & AUGUSTIN, 62 E. 3ci» nlica. 
Polecamy łaskawym 

względów naszych a-
bonentów naszego 
podróżującego agen
ta pana Wawrzyńca 
Radomskiego. 

Zapisujący sobie 
„Katolika" powinien 
koniecznie abona
ment naprzód zapła-
płaeić. 

dużego 

flfepKa aJj.wKiri 

KALENDARZ 
na rok 1894 

poślemy każdemu w 
podarunku, kto nam 
zapłaci za KATOLI
KA §2.00 naprzód, 
lub tyleż za ab ona-«/ 
mentowy rok minio
ny. 

Do tego 
obrazkowego Kai en 
darza dodajemy w 
prezęncie (za zapła
cenie abonamentu) 
dwie książeczki: 

1] PROROCTWO Michaldy 
królowe] ze Saby, 13 Sybuli. 

k
?V, 2] Kaszubi pod Wiedniem — 

piękna wierszowana powieść z 
czasów króla Sobka. 

Tylko się spieszcie 
z zapłatą za ^Ka
tolika", a obiecane 
powyżej pre ze nta z 
pewnością wam się 

K dostaną! 

KORNEL UJEJSKI. 
Wśród wielkiego grona 

wieszczów i pieśniarzy naszych 
ważne miejsce zajmuje oto 
iKornel Ujejski, autor 
pieśni ,,Z dymem pożarów". 

Śpiewak to silny—smutny, 

bolejący nad ranami Ojczyzny 
i narodu, ale też pieśniarz 
potężny i cichv... a z ?zą żalu 
wznoszący myśl swą ku Bogu, 
zawsze i wszędzie w wytrwa
niu szukający dnia lepszej 
doli. 

Któż dziś / polskich i./.icei 
nie zna tej lego mculhtwy 
pisanęj }••<> dniach okropnych 

nieszczęść i bólów, która 
zaczyna się od słów , ,Z dy 
mem pożarów"? 

Prawdziwie — wy kołysały 
nią matki polskie całe 
pokolenia — wrosła ona już 
tak w serca nasze, że prawie 
nie umiemy bez niej się. ni 
modlić, ni żalić, cieszyć ni 
krzepić. Śpiewają ją wszędzie, 
czy to w kościołach czy w 
dniach uroczystych rocznic a 
zawsze łzą oko się zasłoni i 
serce szepce... słowy poety: 
My już bez skargi nie znamy śpiewu, 
Wieniec cierniowy wrósł wj. .naszą 

"** "  "Xskroń. 
Wiecznie jak pomnik Twojego 

[gniewu 
Sterczy ku Tobie błagalna dłoń... 

W pieśni tej—w tym hymnie 
ludu, prawdziwie jest wszyst
ko to, co nas boli — gnębi i 
żali, a przecież gwiazda 
nadziei tam nie zagasła i 
słowa ufności znajdują się: 
Patrz! my w nieszczęściu 'zawsze 

[lednacy, 
Ma twoje łono uo Twoich gwiazd 
Modlitwa płyniem jak senni ptacy, 
Co lecą spocząć wśród wł« swych 

Lgnia?d, 
Osłoń nas osłoń ojcowską dłonią, 
Daj nam widzenie przyszłych 

[Twych łask, 
Niech kwiat męczeński uśpi nay 

[wonią, 
Niech nap męczeński otoczy blank, 

Ileż to razy Tyś nas 11 i < - smagał, 
A my ze świeżych nio -zmyci ran, 
Znowu wołamy, ON sie przebłagał, 
Bo ON nasz Ojciec, bo ON nasz 

[Pan! 
Powtarzamy te słowa poety, 

który umiał za wszystkich 
odczuć i wyśpiewać to, co w 
całym narodzie było w uczu
ciu i jest jeszcze zawsze. 

O!... szczęśliwy ten naród, 
który ma takich pieśniarzy'!... 
Którzy w chwilach nieszczęść 
ogromnych pieśnią sv*ą pod
noszą lud ku Bogu i krzepią 
go w wierze!... 

Kornel Ujejski dnia 12 

Września skończył 70 lat 
życia. Urodzony w roku 1823 

w Beremnianach, w wiosce 
leżące] w tej części Polski, 
która się dziś Galicyą zewie, 
aż do ukończenia nauk przy
bywał w kraju, a potem 
wyjechał na czas krótki • w 

obce strony, by się trochę 
rozpatrzeć, jak to w świecie 
bywa. Zył jeszcze wówczas i 
wielki śpiewak, Słowacki; r. 
nim się Kornel zapoznał, a 

talentem swoim zachwycił 
Słowackiego. 

Smutny rok i846 wywołał 
u poety naszego tę pieśh p. 
t. Chorał, o której 
wspomnieliśmy wyżej. 

* • 

Gdy czasy zawieruszeń 

niejedna pieśń nową starca 
poety usłyszeć — abyśmy 
śpiewając tę jeuo modlitwę, 
dążyli wytrwale do lepszej 
przyszłości Ojczyzny, a wtedy 
mogli też z radością słowy 
poety zawołać: 

politycznych przeszły, gdy •1  z  Archauiotem Twoim na czele 

przecie jako tako uspokoiło 
się chociaż pozornie, osiadł 

Pó]d*ietny potem na wielki bój, 
I na drgającym szatana cieie 
Zatkniemy sztandar zwycięski Twój 

Ujejski w wiosce pod Lwo- Dla błfdnyoh braci otworzonym ser-
wem i tam jako zajęty pracą j '  

na roll do dzisiejszego dnia 
jeszcze mieszka. 

Bóg go darzy jeszcze zdro
wiem 1 tyciem, a naród 
otacza go czcią i miłością. 
Młodzież pieśni jego uczy się 
z zapałem, powtarza je młod
szej braci i uwielbia podniosłe 
jego myśli. 

Duszę poety porywała 
zawsze do pieśni wielkich ta 
przeszłość wiekowa, co w 
łonie swojem tyle sławy 
chowa, ta piędź ziemi rodzin
nej, tyle razy krwią zbroczo
na, i taż miłość gorąca Matki 
Ojczyzny, która zawsze pło
nęła gorącym ogniem w je:j;o 
łonie. 

Sławny malarz poiski Sty
ka, który w rocznicę ioj-

letnia Konstytucyi polskiej 
wymalował piękny obraz 
przedstawiajający Polskę przy
kutą łańcuchami do skały, a 
obok niej postacie bohaterów 
— pieśniarzy i historyków 
naszych, którzy od dnia jej 
pogromu i pognębienia, wiedli 
ducha narodowego do czynu 
i żywotności kraju zgnębione
go dowodzili. 

Oto tam jDod krzyżem stoi 
na czele Mickiewicz, obok 
mego wszyscy ci wielcy i 
ukochani poeci nasi, a Kor
nel Ujejski tuż ob:>k Mickie
wicza klęczący wznosi ręce 

[ca 
Wuifc^ch zmyje wolności chrzept, 
Wt^Dczas usłysz podły bluźuierca 
N«szą odpowiedź;,,Bóg był 1 jest! '  

Jadwiga Z. 

Jak Ojciec święty 
każe sie księżom za-* «-

chowywac. 

Ojciec św. pisze w wyda
nej co dopiero Encyklice do 
Biskupów węgierskich pomię
dzy innemi co następuje: 

, .Ponieważ przykład dawa
ny przez duchowieństwo pod 
każdym względem potężnie 
oddziaływa, więc niechaj 
księża przedewszystkiem sta
rają się o to, aby byli w 
oczach ludu żywym przykła
dem cnoty i wstrzemięźliwoś
ci. 

Księża nie powinni się 
nazbyt oddawać polityce, 
pomni p.a słowa Apostoła 
Pawia, ,,iż nikt, który Bogu 
służy, niech się nie mięsza 
do spraw świeckich, — aby 

Temu się podobał, któremu 
służy!" Wprawdzie dbając 
o wewnętrzne sprawy, nie 
należy zaniedbywać zewnętrz
nych, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o zabezpieczenie religii i 
wspólne dobro, może się 
duchowieństwo posługiwać 
odpowiedniemi środkami po-
mocmczemi, ale w tem należy 

drośc wielką, oraz należyte 
granice, iżby się nie zdawało, 

że księża więcej dbają o 
sprawy ziemskie, niż o -prawy 
Boże.' '  

' lak przemawia dziś Ojciec 
św. do Biskupów węgier
skich. Ojc;ec św. j^st wiec 

błagalnie ku niebu jakby tam ; zachować ostrożność 1 mą-
tylko szukał ratunku i nadziei 
— iakby ztamtąd czerpał 
natchnienie i był prawdziwie 
tym Jeremim, który na 
gruzach gmachu wolności 
narodu pieśnią krzepić prag
nie pokolenia młode. 

O! cześć mu, za te pieśni 
podniosłe 1 szlachetne!... j  przeciwny zbytniemu miss/a- i 

Cześć mu za ten chorał tak ; niu się kapłanów do polity ki i 
święty i -piękny — tak z j Papież dozwala księżom brać '• 
t ilęb; serca wyśpiewany. I >aj} rzymiy udzu! w pol:tv. I 
Boże, abyśmy mogli jeszcze ' rdy chodzi o It-zpiew.-i.stw,,1  

Kościoła i o wspólne dobro. 
Niechaj te święte słowa 

papieskie dobrze sobie spa 
miętają 1 nasze rewerendowe 
polityczne intryganty w Anie 
ryce, — nasze buszle, ban-

kiery i duchowne spekulanty 
gazeciarskie. 

Ojciec święty nawołuje 
księży, aby byli żywym 
przykładem cnoty — z czego 

także wynika, że nie godzi się 
im dawać zgorszenia publicz-
nem reklamowaniem swojej 
chciwości i zazdrości, wyda 
jąc n.p. dla osobistego zysku 
gazety i zmuszając łatwowier
ny ludek, w imię solidarności 
katolickiej, do abonowania 
tychże. — Czy myślicie, 
księża spekulanci, iż nie 
grzeszycie, psując interes 
świeckim katolickim wydaw 
com, zamiast ich jaknajraźmej 
popierać ? 

Jak długo jeszcze nasz 
pobożny i poczciwy dotąd 
ludek może ufać takim księ
żom, którzy gonią tylko za 
sławą światową i dolarami, a 
bliźniemu kawałka chleba za 
zdroszcza ? 

Obyście się, lewici, przy 
tej swawolnej igraszce 7. 

ogniem sami nie poparzyli!... 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

ZE ŚWIATA. 
LWOW. —W dniu 23 Wrześ

nia było tu staraniem Komitetu 
zawiązanego dla obchodu stuletniej 
rocznicy drugiego rozbioru Polski, 
żałobne nabożeństwo za spokój 
du3z posło v Sejmu Grodzieńskego 
z roku 11 S3, którzy do końca 
opierali si<• uchwaleniu drugiego 
rozbioru Polski 

a mianowicie; 
ladfcusza Szemiotka, posła -.vo-

łyćskiego, Jozefa Wojny i < ^fiń
skiego, posłow l-cłzkicli, Jankow
skiego CosławsKiego i Błeszyńskie-
go, posłów satMioimerskich, Rokit-
nickiego, Karskiego i Szymona 
Szydłowskiego, posłów wielkopol
skich, Mi kurs u i ego 1 Boguekj»'gn f  

posłów mazowieckich,Chojnowskie. 
» f , ,i  p^nła wiskiego, Skarżyńskiego , 
posła łomżyńskiego, Ciemniewskio- = 

1  Go-laczew'skiego, posła trockiego, 
Dn^yowskiego, pos'a bielskiego. 

RIO Dli; JANEIRO.—O woj* 
nie w Brazylii tyle noiwego, że 
generał Molos zamierza wysadzić 

' :
t

l u  p"d stolicą wojsko, zaś 
prezydent Peixoto na czele 5000 
ludzi zamierza temu sie opierać. 
Melos chciał zbombardować fort, 
w utort'LC<> przystani znajduje biq 
wiele okrętów zagranicznych, lecz 
nosłowie zagraniczni radzili mu, 
ab\ temu dał pokój. Szczególnie 
ostro występował poseł angielski. 

BUENOS AYRES. - Mało 
można ztąó wysłać wiadomości o 
Aigentynie, bo rząd czuwa nad 
tem, ażeby ztąd do zagranicy 
żidnycli telegramów o wypadkach 
wojennych nie posełunw. P.rgd 
argentyński twierdzi, iż rewolncya 
zupełi-iH ukończona; główna forteca 
rowoh:c\ onistów Rosario, w pobliżu 
które] zdobyto dwa okręty rewolu-
cyoinstow, poddała sięy wszysoy 
dowódcy dostali sie do niewoli a 
wojska leli broń złożyły. 

BLLLIN, 2 Ki.ssingaa 
doiios7.ą_ iz stan zdrowia Bismark.i 
znowu się jiogorszył. Zapadł on na 
zapalenie płuc i życiu ]ego poważ. 
ne giozi niebezpieczeństwo. 
Cesar:-; W ileheim •/. Węgu:r pojechał 
na po i o w.». nie do Norwegii, lecz 
tylko parę- dni w tym kraju zaba
wił. Obecnie poluje w królewskich 
horach na pruskiej Litwie. Lekarze 
radzili mu, ; iby j,0  wielkiem 
znużeniu pi/.^ zalattvitimu spraw 
lządowych trocuo sie rozerwał. 

PRAGA. — Przyaresztowane. 
mu tu w końcu minionego miesią
cu Czechowi ^ imieniem Stępka 
yę) toczono proces o obrazy majesta
tu. Dowiedziono mu, iż potrzaskał 
biust cesarza Franciszka Józefa. 

HAMBURG, — Świeżo zaszły 
tu w przeciągu 24 godzin trzy 
wypadki śmierci na cholerę. 

BARCELONA. — sąd wojen
ny skazał anarchistę Pallasa, który 
petardamy chciał zabić hiszpań
skiego generała Martuitz de 
Campos, na karę śmierci. Skaza
niec wysłuchał wyroku bardzo 
obojętnie. Stawią go teraz jeszcze 
przed naiwyższy sąd świecki. 

Anarchiści hiszpańscy rozrzu
cają teraz po wszystkich prowiu-
cyaoh kraju cyrituiar/.e, prorokują
ce, że wkrótce zajdzie cały szereg 
wybuchów dynamitowych, dla 
pomszczenia Pallasa. 

go i Młodzianowskiego, posłów j MADRYT, 2 Października. — 
różańskich. Kra.^nodęh-kiego posH • ,mJW}ższ-v  P^^ierdaił wyrok 
invsku :g >, PlH ht v, po-ła socha'-i Pi" ^'° ! e m ;^0- ,  k u '> rV ^a2 3ł 

.. . ,, 1  0  a  Pallas a za i.aiuach na ireiieraN 
' n:iei ' .  'i/.ydłow- Campos na śmierć przez ivzstm-

i"-1-1 '  < i"«-i«:uiow>kicgo, I  'JUie- JUł.tkagosie napytał:., 
i c<-\ w l ioga nie wierze ,  t,'djio\v:e-

dz:d: nic. palla.-- powicii/uił, y.c 
* y :  j  
.1 .vidiiw-K ;e:r.», pa-ła -Wilińskiego, 

iv 1 in 1 ';i  r.i. 
• i;  o w - kii 

p-'si.-J upi.-kiego, Nicza-
i'- - douimsKiego, 
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