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BOŻE ZBAW POLSKĘ! 

Nr. 42. Winona, Minn., dnia 19 Października 1893 roku. 
( Kn.tered at the J^ostoffice Wiwna jłlir/nssota, os „Seco»<1 Glass^ maihnatter.') 

Rok 8. 
Redaktor :  wydawca: Młoroiiiis* *. A1>RTO M ATOL B Eś A :  Katolik, 59 E. 2nd Str. Winona, Minn. 

WYPRZEDANIE 
z PO W ODU PRZ KPKOW ADZ k I 

Sposobność do taniego zakupna towarów, jakiej tak prędko me znajdziecie. Początek we WToltriK, 20 WRZEŚNIA. — 
Wyprzedajemy 

KAPELUSZE, GOTOWE U MR AM A, CZA PSU. 
Sprzedamy, nim się wyprowadzimy, w .30 dniach wszystek towar 10 do 50 proc. taniej, jak zwvkle. 

CHUUCH & AtJGUSTLN, 62 E. 8cia ulica. 

ŁL^nie 
F ny. 

I I  

BSfPaiiu Teofi lowi Derdow-
skiemu wolno koiektować abona 
ment za uKatohka" w Iro.iwood, 
Mich,, oraz w Bessemer Mich. 

KALENDARZ (MRYANSK1 
na rok 1894 

poślemy każdemu w 
podarunku, kto nam 
zapłaci za KATOLI
KA $2.00 naprzód, 
lub tyleż za abona
mentowy rok minio-

Do tego dodajemy 
w prezęncie: 

1] PROROCTWO Michaldy, 
królowei ze Saby, 13 Svbil l i .  

2] Kaszubi pod Wiedniem — 
zabawna wierszowana powiastka z 
czasów króla Sobka. 

Płacący abona
ment za „Katolika", 
zaległy lub świeży, 
niechaj dołączy za
razem 4 centy na 
opłacenie przesełki 
pocztowej prezentu, 
bo tylko w takim ra
zie prezent mu będzie 
posłany. 

Eclia poseimowe. 
Nie sztuka, jak widać, 

zostać w Ameryce wielkim 
człowiekiem, jeżeli np: zwykły 
i obskurny karczmarz z 
Duluth został cenzorem 
Związku N. P., niejakiś Ada 
lia, pół żyda. pól ..szajstera" 
i pół coś jeszcze innego, pre
zydentem ; nadzwyczaj nie js/y 
były wieiski ,,dławiduda," 
(organista) sekretarzem gene
ralnym, a profesor wielkiego 
1 małego abecadła, naczelnym 
redaktorem , .Zgody,' '  — pis
ma, które ma światło swoje 
rzucać na obydwie półkule 
zacofanego jeszcze naszego 
planety. 

Powyższy wybór tych 
mężów i poruczenie im nie 
już odbudowania Polski, ale 
odrodzenia całego świata, 
zawdzięczamy delikatnemu 
rozumowi i wykwintnemu 
patryoty..mowi sejmu Związku 

N. P., który przez wspaniały I 
swój pochód po błotnistych 
ulicach Chicago, przez wspa-1 
nialsze mowy i daleko w 
przyszłość sięgające uchwały, 
wysoko podniósł sztandar 
narodowy, dobitnie zamani
festował patryotyczne uczucia 
i pokazał innym narodowoś
ciom, że Polska nie z samych 
składa się chłopów i pauprów, 
ale mieści w swoim łonie 
znakomitych karczmarzy, blach-
nierzy, szajsterów, organistów 
i niezliczoną ilość innych 
narodowych wielkości. 

Ciesz się więc narodzie! 
Podobny skład wielkich 
mężów odbuduje ci Polskę 
jeżeli nie w tym roku, to z 
pewnością , ,na drugi rok"! 
Wiekopomny więc sejm 
polski odbył się wraz z 
wystawą światową zeszłego 
miesiąca w South Chicago na 
zamku J. O. Pana Wojewody 
Śmietanki. Nawiasem zastrze
gam się przed sądem ludzi 
złej woli, że tytułu Wojewo 
dy wcale nie wysuwam z 
nader socyalnej godności 
„wożenia wody" — ale od 

słowa ,,wojak i woda" które 
co zalety p. Śmietanka DO 

miechu i kądzieli z honorem 
dzierży! 

Sejm tegoroczny, a właś
ciwie szanowni delegaci, 
okazał; wiele sprytu a nawet 
katolickich uczuć. Mniejsza o 
to, że podatek na tak wznios
łą i peiną nadzieji dla narodu 
polskiego instytucyę!!? jaką 
jest Seminaryum polskie w 
Detroit, jednogłośnie zniesio
no, z zaręczeniem lednak 
szlachetnego ,, moralnego" 
poparcia; ale umiano sobie i 
tym razem znaleść kościół i 
patryotycznych księży, którzy 
gorącemi modłami ściągali z 
niebios błogosławieństwa na 
narodowe prace, a wzniosłą 
mową rozczulali serca patryo-
tów. Siedmnaście lat czekała 
opuszczona świątynia przez 
grzesznych kropidlarzy na ten 
wspaniały widok korzących 
się przed ołtarzem pańskim, 
na chórse i pod chórem 
licznych patryotów bez różni
cy pochodzenia, wyznania i 

; znaków rozmaitych , ,nie 
tajnych towarzystw' 1.  

Na rzewne a wymowne 
słowa sejmowego kaznodzieji, 
osoby duchownej i z książek 
uczone], płynęły pono poto
kiem łzy z ócz do wnętrza 
rozczulonych patryotów - a 
na wspomnienie o kochanej 
ojczyźnie powstał pono taki 
płacz i ryk, że nawet kościół 
kropidlarski Św. Stanisława 
z przyległościami zatrząsł się 
w swych posadacji, a Ober-
kropidlarz W. ks. Wincenty 
skrył się ze strachu w naj
ciemniejszy kącik w sutere
nach swego klasztoru. 

Miech nas to jednak nie 
dziwi. Siła tradycyi wielka. 
Krzyżacy stanowili potężny 
zakon. Kogo nie nawrócili 
siłą wymowy i modlitwy, to 
nawrócili strzelbą. Wszakże 
;,ak Mickiewicz pisze: każdy 
Krzyżak nabijał strzelbę i 
liczył różaniec." Ale baczność 
narodowcy! Między nimi był 
Konrad Wallenrod. A i p. 
Aldona, uwolniona dziś z 
murów muzeum imienia nie-
wygasłej pamięci u. Kału-
sowskiego, może miłość 
zamienić w krwawa zems
tę! -

bądź co bądź, i co tam 
powiedzą kropidlarze, sejm 
się udał znakomicie. Debato
wano gorąco nad odbudowa
niem Polski, nad wywindyko-
waniem sum neapolitańskich 
i skarbów krolowej Bony.nad 
wyprawą zbrojną na Moskala 
przez Alaskę, nad ulokowa
niem" skarbu narodowego w 
Zurychu, nad naprawą Koś
cioła, religii, dziesięciorga 
przykazań, maszyn do druku, 
zamka do kasy związkowej i 
lepszego pogrzebacza do 
narodowego pieca w central
nym biurze ku obronie Związ
ku. Konserwatyzm jednak 
wziął górę nad skrajnym 
liberalizmem Kozaków, Wii-

(dów i innych d\vunożnych-
: patrvo.ow. Dzieci związkowe 
|  mają nadal chodzić do szkół 
i bezwyznaniowych, dopóki 
Związek nie zbuduje szkół 

j czysto związkowo -patryotycz-
; nych pod ścisłą kontrolą rządu 
centralnego, złożonego z żyda, 

; z masona i z bezwyznaniow
ca. 

W n i o s e k  z r e f o r m o w a n i a  re

ligii katolickiej, umiejętnie 
wypracowany i wniesiony do 
laski marszałkowskiej przez 
doktora teologii bezwysna 
niowej p. Wilda, upadł. 
Postanowiono dalej ,,s z a n o-
wać" religię katolicką przy 
wolności i uszanowaniu wszel
kich wyznań. Każdy patryota 
związkowy obowiązanym jest 
iść raz co dwa lata do koś
cioła na nabożeństwo sejmo
we i wypłakać się do dys-
krecyi, kochać oiczyznę a 
nienawidzieć kropidlarzy. 

Ponieważ pośmiertne, we
dług wywodów dowodów i 
perswazyii jednego biegłego 
w rzeczach związkowych 
mówcy, jest tylko w Związku 
rzeczą podrzędną i dodatkową, 
a głównym i wytkniętym 
celem jest pątryotyzm i 
odbudowanie Polski, zatem 
pośmiertne może być wypła
cone i żyjącym członkom, 
jeżeli ,  .takowi" pr/ez rząd 
centralny za umarłych uznani 
zostaną, a śmierć ich stwier
dzi legalna sepulturą z pie
częcią jakiejbądź paratii.  

Sejm więc odbył się arcy-
poważnie. Kłócono się parla
mentarnie, wyzywano siebie 
i kropidlarzy z nut. Zresztą 
panował wzorowy porządek, 
utrzymywany gorliwością i 
znaną wymową p. Grygli. 
Dziwić może tylko to nie
parlamentarne intermezzo,że 
tego dudk&-vulgo wielkiego 
człowieka ,,o zbolałych za 
ojczyznę piersiach nie chciano 
na początku wpuścić między 
dygnitarzy związkowych na 
platformę, laki wybryk, i 
takie nieuznanie ,.piersiowych 
bólów", mogło t)lko ujemnie 

|  wpłynąć na patryotyzm, po
święcenie i bóle innych 

związkowców. 

Z wielkiej chmury mały 
deszcz. Góry związkowych 
projektów wylęgły małą 
związkową b e z w y z n a r. i o w ą 
mysz. Z małym wyjątkiem 
pozostał ten sam patryotycz 
ny chaos w rękach tych 
samych prawie niedołęgów. 
P. Przybyszewski może sobie 
tylko powinszować, że będzie 
dalej od bióra rządu central
nego i od nieprzyjemnego 
spotykania się z pogrzeba
czem związkowym p. sekre-

:arza generalnego, or.:/, bidzie 
mógł wypić spokojnie . tryt" 
nawet z kropidlarzami, nie 
narażając się na kontrolę 
rządu centralnego. Żal mi 
tylko p. Nickiego, że musiał 
opuścić wzniosłe rzemiosło 
związkowego literat)'.  Szkoda 
wielka! Pióro jego wytrawne 
zdobiło nie tylko Związek, ale 
głosiło sławę patryotów na 
dwóch półkulach tej ziemi. 
Ma on pono teraz zamienić 
literaturę na modniarstwo i 
stroić kapelusze dla pięknej 
połowy rodzaju ludzkiego. 
Chociaż on często w swoich 
pismach stal na rewolucyjnej 
stopie z ortografią, logiką i 
zdrowym rozumem, tuszymy 
sobie, że w dziele artyzmu 
ubierania kapeluszów pokaże 
więcej wykończenia, smaku i 
artyzmu. Dzieła jednak jego 
literackie będą pomnikiem 
naszej literatury ojczystej, a 
zebrane kosztem Związku w 
jedną całość, będą służyć 
jaku podręcznik do nauki 
polskiego języka w przyszłych 
związkowych szkołach. Choć 
więc ortografia się zmieni,ale 
pamięć i słowa autora prze
trwają wieki i Zyviazek! 

Nowy zaś jego następca, 
człowiek biegły w alfabetach, 
nieomieszka znów wzbogacić 
naszej biednej jeszcze litera
tury polsko»amerykańskiej, 
wytrawnemi dziełami swego 
wprawnego pióra. 

Najlepiej  i  najkorzystniej  
wyszedł na snjmie ]>. Małłek, 
utrzyma! e? na generalstwie 
sekretariatem, dostanie mocpiejszo 
pogrzebacze i  zwiększoną pensyę. 
l ' .  Małłek zasłużył na to względy. 
Nie lubi on kropidlarzy i  artyire 
tyki — ma zawsze książki w 
porządku a kast- w nieładzie. Te 
cztery zaletv warte były uwzględ
nienia; a jeżeli  jeszcze uwzględni
my jego artystowską bieełość 
ni ' i iupulacvi /. pogrzebaczem i 
gorliwość w bronieniu wytkniętych 
celów i  wypchanych zasad związ
kowych — to renuir.eracya za taka 

fatyg*; zbyt mała. Ale zawsze 
należy mu się wielkie uznanie, bo 
przekonał cały sławetny sej.u, że 
!oj,  ożog iub pogrzebacz to daleko 
kpsze i przekonywające argnmenta, 
niż wszelkie wymowne wywody 
byłego cenzora. Uznai więc naro
dzie zwhzkowy świętą zr-.sadi;  
I J i -  m a i  k a  :  „ ż  o  s i ł a  p  r  z  e  d  
p r a w e ni '" 

P Ł A C I Ć  Z A  K A T O L I K A !  

AMERYKA 
Jackson, Mich., 13 Październi

ka, Dzisiaj  rano o 9 godzinie 
straciło 12 osól> £ życie wskutek 
zderzenia się pociągów na dworcu 
tutejszym kolei  .Michigan Central.  
Nieszczęście zdarzyło sie na tem 
Kartem mieiscu, na ktćrem przed 
14 l ity (1679 r )  Pacific ekspre
sowy j .oc ąg wjechał na pociąg 
towarowy, przyczem 1S osób życie 
straciło. 1'ooiąg ekskursyjny z 0-
swego, N. Y., j jrzeprowadzono na 
kolei  Michigan Central.  Krótko 
po zatrzymaniu sig tegoi wpadł 
na niego z tyłu drugi pociąg eks
kursyjny ze Wschodu, druzgocąc 
trzy ostatnie wagony osobowe. 
Wielu pasażerów pierwszego pocią
gu wysiadło tutaj  na śniadanie, 
ki lku już wróciło i  stało na pero
nie. Pociąsi  miał też ki lka minut 
później  wyjechać, gdy nagle ów 
pociąg na stacyę wjechał. Maszy
nista Whelan, spostrzegłszy pociąg, 
stojący na stacyi,  chciał j>ociąg 
swój zatrzymać, lec/, hamulec po 
wietrzny nie funkcjonował. Zatrzy
mawszy parę, zeskoczył wspólnie z 
palaczem z lokomolywy, a pociąg 
biegł z pełną szybkością dalej  i  
>\padł na stojący. 

CHICAGO. —Duże panorama 
przedstawiające ogień chicagoski 
w dniu 9 Października 1SG1 r.,  
które obecnie sic znajduje przy 
Michigan ave-,nia być zachowanem 
dla miasta i przeniosionem do 
jednego z parków. 

W OSTATNIM TYGODNIU 
wpuszczano na wystawę światową 
w Chicago dzieei  /.:i  dziesięć 
centów. Miasto Chicago darowało 
10 tysięcy tvi<ietów wstępnych dla 
dzieci  s v.kóln\ eh na zwiedzenia 
wystawy. \\ rs/.ystl>i.» koleje przy
bywające do Chicago obniżyły cent" 
jazdy (' la dzieci  szkolnych. 

DWA miesiące trwało w 
Washingtonie nadzwyczajne j iosie 
dzenie Kongresu a jeszcze Senat 
nie zdołał doprowadzić do głoso
wania nad odwołaniem ustawy 
Shermana o wolnetn biciu monet 
srebrnych, albowiem garstka zwo
lenników srebra rozwlekłem' 
mowami i  innemi pariamentarnemi 
sztuczkami dotychczas umiała 
temu zapobirdz. 

W SKUTEK strasznego wi
chru na jeziorze Erie, w dnm 1<> 
Października, zatonęło kilka 
statków. 

Pierwszy polśko-~mery kański 

Fabrykant TA 15 AK E 
«!o zażywania. 

Wyrabia takową w najlepszym 
gatunku w btarokrajskr nauczyw
szy kic t '-go kunsztu podczas 15 
1 et:ej  praktyui w europejskich 
fabrykach i-abaki,  a więc może 
s-ibie pcdchlebić, lfc zna fach do
kładnie. 

Za nadesłaniem dwucentowego 
znaczka poc/.towego wyseła j iróbki 
i  Cennik. 

Trzeba adresować. -

M Y WOLFF 
77H Dubois Str.  
Detroit, JM i cli. 
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