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W a r u n k i .  
Każdy, który zjedna Katolik®. 

-I trzech nowych abonentów i 
;•? ześle nam za nich całoroczny 
abonament, będzie dostawał za 

oją fatygę przez cały rok jeden 
* u>^Eiplarz Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzęt-
?• oh, rzetelnych agentów/ zasługi 
• •li należycie wy nagrodzimy. 

Prezent za przęsła Kie carło-
rw/.uego abonamentu dajemy tyiko 
ty m, którzy naprzód za Katolika 
cu płaca. I Ł> 

Kto odbierze z pocz-ty trzy 
•jsiaety, uważanym jest za abonenta "i 
A^powiedzialnym za abonamcnr,. 

Kto zmieni adres, powinien 
ti>;t^«limiast podać wydawcy .Kuta 
Uhi swój u o wy adres. 

Abonentom, którzy wyraźnie 
au- odmówią gazety za pośrediuc-
iv, em listowego lub ujjjego 
u,; -.ędńika pocztowego, Katolik po-

uny będzie dalej. Skoro kto 
przestanie odbierać gazefcg, po-

w;!ii«n wpierw zapłacić, jeżeli <>» 
;<(;t wmien. 

Pieniądze za i dla Katolik a 
• przesełaó przez pocztowy bib 

r* |.»f«iSowy Money Order. Mużivt 
i- / przesełać abonament w di,la 

papierowych, przez Postal 
albo vv jednocentowyoh lub 

•nu<"o;itovv'3'ch znaczkach poczto 
w >.ch, lecz jeżeli abonament, w 

i i-i ...l sposób pr/.cshmy, w drodze 
-'.ćpadnie (co s:o w tym 'sivju 

h- r<j,-.o rzadko . zdarza} wydawca 
Juttuliha n;e Uavize za to na siebie 
<> i< > •• ledzialności. Takie hsty 
ss;.ji«'plo;j '/;,ó n& poczcie registio. 
«- •• ć, bo wtenc/.as urzęd poc?i'nvv 
?-j'/r-zo ria siebie odpo w ieii z:ni ność, 

wraz a zawartością dojdą na 
sniejsee przeznaczenia. Wszelką 

ty oraz przeselki pieniężne dc 
Katolika adreso w ad; 

H. Derdów ski 
59 JE. 2nd Str. 

WINONA, MiNN, 

'.Św. Apolonia. 
(9 Lutego). 

Za panowania cesarza Filipa 
żył w Aleksandryi pogański prorok, 
który wielce chrześcijan nienawi
dził. Ten zaczął przepowiadać, że 
na miasto spadnie nieszczęście, po
nieważ chrześcijanie bogów (pogań
skich) uczcić i uznać nie chcą; to 
nieszczęście da się tylko odwrócić, 
jeśli się chrześcijan należycie ukarze. 
Pogański motłoch tem podburzony, 
lubo nakazanego prześladowania nie 
3 y.v>, rzucił się na spokojnych 
ciirześcijan i ich domy, wszystko 
niszcząc i rozbijając. Wszelkie pie
niądze i bogactwa i naczynia co 
najkosztowniejsze zabierali dla sie
bie, a co podlejsze, tłukli lub palili. 
Wyglądało wtenczas gorzej w Alek
sandryi, aniżeli gdyby miasto był 
dziki nieprzyjaciel najechał. Strwo
żeni chrześcijanie jedni się pokryli, 
a inni, którzy mogli, pouciekali w 
lasy i puszcze. Tych,których schwy
tano, zawłóczono do świątyń bał
wanów, zmuszając strasznem biciem 
i mękami do bluźnienia Chrystuso

wi, a oddania pokłonu bałwanom. 
Lecz chrześcijanie tego nie uczynili 
z wyjątkiem jedynego jednego. 

Pomiędzy pojmanymi chrześ
cijanami znajdowała się świątobliwa 
dziewica, Apolonia. Wówczas już 
była podeszła w leciech, a od samej 
młodości dziewictwo Chrystusowi 
poślubiła. Kiedy i ją zmuszano do 
bluźnienia Chrystusowa, wzniosła 
oczy ku niebu, i rzekła: ,,Dopóki 
w moje śmiertelne ciało będę przy
obleczona, język mój i usta moje 
głosić będą tylko chwałę prawdzi
wego Boga, Jezusa Chrystusa!" 
Rozggiewany temi słowy motłoch 
począł ją tak nielitościwie bić po 
twarzy, że jej wszystkie zęby wybi
to. Apolonia z oczami w niebo 
wzniesionemi zniosła cierpliwie te 
bóle. Tymczasem na uboczu usta
wiono stos z drzewa, zapalono go, 
przywleczono do niego Apolonią i 
grożono jej wrzuceniem w płomie
nie, jeźli nie będzie bluzniła Chrześ
cijańskiemu Bogu. Apolonia prosiła 
o chwilę zwłoki, i zdawało się, jak 
gdyby się namyślała. Uwolniona z 
więzówr, wzniosła do Boga gorącą 
modlitwę, a potem nagle zerwała 
się i jakby pchnięta niewidzialną 
siłą, skoczyła w płomienie, w któ
rych wnet Bogu ducha oddała. 

Zachodzi pytanie, czy Apolonii 
wolno było bez popełnienia grzechu 
samobójstwa rzucić się w płomienie, 
czy nie. Święty Augustyn powiada, 
że Apolonia tak sobie postąpiła w 
skutek natchnienia Bozkiego. Bez 

. wątpienia Bóg ja tak natchnął, aby 
) poganom pokazać, że kto prawdzi

wie Boga miłuje, ten dobrowolnie 
życie swe ofiarować zdolny. 

Święta Apolonia nie sama jed
na dla Chrystusa popełniła samo
bójstwo. Tak samo uczyniła święta 
Pelagia, która pojmana, obawiając 
sie, aby jej dziewictwa wielce okrut
ny starosta odebrać nie kazał, "wy
skoczyła z okna i pozbawiła się 
życia. Było to samobójstwo, a 
jednakże Pelagia poczytaną jest za 
męczennicę i w poczet Świętych za
liczoną. 

Święta Apolonia jest patronką 
od bólu zębów. Na obrazach przed
stawiają ją z plamą w jednej, z zę
bem i kleszczami w drugiej ręce. 

Z Mi POLsKlCH 
W AMERYCE. 

KLĄTEW diabelskiego czy
nu, jakiego się dopuścił krakowski 
Dr. Infamis, zbuntowawszy spo
kojną dotychczas parafią przeciwko 
proboszczowi, nie przestaje płodzić 
nowych dzieł piekielnych. Lucype-
rowicz mści się teraz na KATOLIKU, 
że pokazał Polonii polskiej w Ame
ryce prawdziwy obraz jego duszy, i 
prześladuje pismo nasze niby jaki 
nieprzejednany apiasta. Na odpuście 
w Cleveland zorganizował klub z 
podobnych sobie zielonych teolo
gów i nuż wspólnemi siłami prowa
dzić wojue przeciwko naszej jedy
nej w Ameryce prawdziwie kato
lickiej polskiej gazecie. Zaraz potem 
mądry ,,bossik" z Erie zaczął 
wyzywać z ambony wydawcę wy-
nońskiego KATOLIKA od 'protestan
tów, i w fanatycznem uniesieniu 
napisał do nas list, jakiegoby się w 
kraju cywilizowanym najbardziej 
zdemoralizowany młokos powsty
dził. Gdy się przeklinanie z ambo
ny powtarzało, posłaliśmy ,,bossi-
kowi" dowody, że gdybyśmy mu 
chcieli odpłacać podobną monetą, 
mielibyśmy do tego dosyć materya-
łów. To skutkowało. Jęknął tylko 
jeszcze raz nieuznany mędrzec (w 
POLONII) i przestał paszkwilować. 
Ale teraz zaczynają się sypać podob
ne paszkwile z Toledo i zkądinąd z 
Galilei. W nich pomiędzy innemi 
zarzucają nam, że bronimy pisma 
anarchistycznego ,, Jutrzenki", i 
księży chcemy nauczać rozumu. 
Odpisaliśmy w jednym przypadku, 
że nigdy nie broniliśmy JUTRZENKI, 
której zasady i dążności są wręcz 
odmienne od naszych; ale broniliś
my pana Konrada z Cleveland, albo
wiem wiedzieliśmy, że p. Konrad wT 

czystych zamiarach pojechał do Erie. 
Było też właściwie naszym obowiąz
kiem bronić tego dzielnego wiarusa, 
z powodu, że jest on bliskim krew
nym wydawcy KATOLIKA. — Co się 
zals tyczy wrrzekomego nauczania 
księży, to przecież nie wielka sztu
ka, mieć więcej oleju w głowie od 
t a k i c h ,  k t ó r y m  l a d a  i n f a m i s  w  
głowach przewrócić zdoła. 

J Tutaj wreszcie odpisujemy 
publicznie wszystkim wrogim nam 
lew7 i to ha na Wschodzie, że pisząc 
do redaktora poważnej katolickiej 
gazety, powinni używać wyra
zów, świadczących o pewnem wy
chowaniu, a poskramiać wybryki 
pióra, zdradzające, iż brakną h u-
maniora. Powinni wiedzieć, że 
nie mają do czynienia ze zwykłym, 
tuzinkowym redaktorem ze Wscho
du, lecz z nauczycielem i kapłanem 
prawowiernego ludu polskiego, — 
— bo tem jest istotnie — jak po
wiada zasłużony pisarz ludowy p. 
Ignacy Danielewski — każdy redak
tor polskiej, katolickiej gazety lu
dowej. 

JERSEY CITY, N. J. — Za
wiązało się tu Towarzystwo Pol
skich Sokołek, obecnie liczy 20 pań 
polskich. 

BALTIMORE, Md. — Na we
zwanie Wiel. ks. Dr. Barabasza, 
proboszcza parafii Najśw. Panny 
Maryi Różańcowej, odbyło się w 
niedzielę dnia 28go stycznia zgro
madzenie bractwa św. Stanisława 
Kostki, w lokalu szkolnym przy 
Eastern ave. Wezwani byli tylko 
spokój miłujący bracia i ci, co zgod
nie wraz z ich duszpasterzem dla 
dobra kościoła, na przyszłość pra
cować zamyślają. Mowy Wiel. pro
boszcza i ob. Władysława Welzanta 
były przyjęte bardzo spokojnie i z 
uznaniem, li tylko jeden brutal się 
znalazł, który harmonią posiedzenia 
przerwał. Widząc, że tu się na coś 
dobrego zanosi, widząc postanowie
nie na ich twarzy, by w przyszłości 
postępować zgodnie z duchem kato
licyzmu, z duchem miłości i zgody, 
krzyknął na głos, za podszeptem 
szatana ,,Chodźta chłopy, co bę-
dziem słuchać te brednie". I wy
niósł się ze sali, a za nim kilkudzie
sięciu rówmych mu burzycieli po
koju i brutali. Pozostałe zgroma
dzenie potępiło brutalne postępowa
nie kliki burzycieli i 130 podpisów 
członków zebrano jako protest 
przeciw nadużyciom pewnych człon
ków bractwa. 

Wskutek spalenia sie lejami 
dzwonów7 Szejna, około 200 Pola
ków straciło robotę. 

ko wie, prześladuje KATOLIKA. — 

Starym franciszkańskim zwyczajem 
za przewóz przez rzeki nie płaci, — 
więc w taki sposób z pewnością 
jeszcze przed śmiercią się zbogaci 
— i dopiero drwić sobie będzie z 
biednego winońskiego KATOLIKA!... 
Niechże mu wHIzie na zdrowie! 

CHICAGO. — Patrolman polski 
p. Lud. Kroll z 33go precynktu poli-
cyjnego został mianowany sierżan
tem biurowym na nowej stacyi 
policyjnej (37my precynkt) w Cra-
gin. — Ob. M. Kluczyński zam. 
p.n. 1538 W. 22ga ul. powiększył 
swoją hale i urządził w sobotę, 
dnia 3 bm. uroczyste otwarcie wie
czorkiem z muzyką. — Zmarł w7 

szpitalu powiatowym śp. Zygmunt 
Szwajkart, w wieku lat 28. Znany 
on był w kołach naszej Polonii ;był 
bratem redaktora ,,Wiary i Ojczyz
ny" p. Stanisława i p. Adama właś
ciciela apteki. — Na pogrzebie śp. 
dra K. Rewkowskiego przemawiał 
nad grobem dr. K. Midowicz. — 
Jan Bański, polak odźwierny firmy 
W. B. Conkey Printing Co., p.n. 
05-VI Plymouth Place, został zna
leziony nieżywym w otworze elcwa-
toru. "Widocznie spadł ze znacznej 
wysokości. 

WIEL. KS. JAKIMOWICZ, 
dawniejszy proboszcz parafii polskiej 
w Omaha, Nebr., jest obecnie asys
tentem przy kościele św. Michała 
Archanioła w South Chicago. 

MILWAUKEE, Wis. — Tu
tejszy dziennik ,,Sentinell" podał 
artykuł naszego polskiego adwokata 
K. Gońskiego o rzezi w Krożach, 
protestujący wobec całego cywilizo. 
wanego świata przeciwko barba
rzyństwom Moskali. 

ELBA, Nebr., — Jest tu teraz 
u nas X. Augustin, który niedawno 
z Rzymu przybył. 

ST. PAUL, Nebr. — Probosz
czem czesko—polskim jest tu teraz 
wiel. X. Chandelak. W parafii jak-
najlepsza harmonia. 

DUNCAN, Nebr. — Pater 
Czech żyje,sobie jak nie przemierza
jąc ongi świątobliwy Pater Barszcz 
w Texas. Handluje fotografiami 
pobudowanych przez siebie lokso-
wych kościołów — kolendując ścią
ga od biednych farmerów, dotknię
tych w roku minionym okropnym 
nieurodzajem, po 5 doi., i— ma się 
1'ozumieć— jak wszyscy ex—bracisz-

LEMONT, 111. — Tego co to 
parafią zbuntował przeciw ks. Jaki
mowiczowi w Omaha, znają tu bar
dzo dobrze. Pochodzi z Pruchnowa 
pod Margoninem, w W. Księstwie 
Poznańskiem. Pierwsze początki 
nauki pobierał przy trzodzie chlew
nej, a gdy krewni ściągnęli zucha 
do Ameryki, najprzód pracował po 
farmach, w okolicy Bronson,Mich., 
a potem wstąpił jako braciszek do 
klasztoru polskiego pod South Bend, 
Ind. Wyśledził go tam jego daw
niejszy proboszcz ks. Franciszek 
Kroll i przekonał przełożonego 
klasztoru, że nowry braciszek, młó
cąc zboże na farmie, dopuścił się 
kradzieży. Skutkiem tego nastąpiło 
wydalenie z klasztoru. Przyszedł 
tedy ex—braciszek tu do Lemont 
do siostry i zaczął po domach pol
skich kolektować pieniądze na u-
kończenie swoich ,, study ów teolo
gicznych." Potej kolekcie pojechał 
do tak zwanego Polskiego Semina-O o 
ryum Duchownego w Detroit, 
gdzie go zaraz zrobiono klerykiem, 
ale wktótce potem nagie wypędzono 
za wałęsanie sie po nocach. Przy
szedłszy znów do Lemont, dostał się 
ex-kleryk detroicki za klerka do 
handlu angielskiego kupca, lecz 
ztamtąd wnet go popędzono jako 
przemądrzałego pędziwiatra. Jako 
klerk kupiecki ożenił sic z córką 
naszego ówczesnego organisty. Ot
worzył następnie za pieniądze swo
jego teścia salon. Ale wnet skończy
ło się na tem, że teść pozbył się 
przez zięcia wszystkich swoich pie
niędzy, a zięć zbankrutowawszy, 
uciekł z żoną i jednym dzieckiem 
do Omaha. 

Aby zadosyć uczynić spra
wiedliwości, publikujemy od
powiedź sekretarza Zjednocze 
nia Polskiego Rzymsko-Kato-
lickiego p. Bolesława Stra
szyńskiego z Milwaukee na 
zarzut uczyniony mu w 
przeszłym numerze, w artykule 
,,Co się stało w Omaha". 

Milwaukee, 5 Lutego. 
Szanowny Redaktorze! 

Wstępny artykuł w ostatnim 
numerze KATOLIKA dotknął mnie 
bardzo, posądzając o obojętność w 
sprawie rozruchów w Omaha i wT 

sprawie zatargu Wgo ks. Krzywo-
nosa w St. Joseph, Mo., z niektó
rymi parafiami. O rewolucyi w 
Omaha dowiedziałem się dopiero z 
niektórych gazet polskich. Wiel. 
ks. Jakimowicz, który mnie zna 
osobiście i którego ja także znam 
i bardzo poważam, ani słówka do 
mnie nie pisał, iżby 11. p. Rynaże-
wski także w zaburzeniach brał 
udział; wiem o tem dopiero z ostat
niego numeru KATOLIKA. 

Za Inde i za Towarzystwo św. 
Kaźm., należące do U n i i, nie 
mogę być odpowiedzialnym. 

Jeżeli ktokohviek z Tow. św. 
Pawła w Omaha doniesie mi, że 
członkowie Zjednoczenia brali u-
dział w bumie przeciw księdzu — 
Zarząd Zjednoczenia nie omieszka 
pociągnąć odnośnego Towarzystwa 
do odpowiedzialności. 

Tyle co do sprawy w Omaha. 
Bardziej jeszcze dotknął mię 

zarzut, zrobiony mi w ostatnim nu
merze KATOLIKA — iż niby gen. 
sekret. Zjed. listy z St. Joseph 
wrzuca do kosza. — Pracuję, o ile 
mi siły starczą; staram się w przy
bliżeniu każdego, czy to kapłana, czy 
też urzędnika jakiegokolwiek Tow. 
zadowolić — a że wielebnego ks. 
Krzywonosa nie potrafiłem zadowol-
nić — to nie moja wina, ale Kon-
stytucyi Zjednoczenia P. R. K. "| 

Wny. ks. Krzywonos pisał kil
ka razy do mnie, skarżąc sie na nie
których członków Tow. św. Szcze
pana w St. Joseph, Mo., że go po 
salonach wyzywają etc., (Te listy 
w7szystkie main schowane — po
trzebne mi będą na kwartałnem po
siedzeniu Zarządu) i żądał, abym 
owych członków ze Zjednoczenia 

wykreślił — a w7tedy Tow. św7. 
Szczepana także ich zmuszone bę
dzie wykreślić. Na każdy list wgo 
ks. Krzywonosa odpisałem, a wiec 
zarzut o koszu upada. Wszelako 
czasem może odpisałem nie po jego 
myśli, lecz stosownie do paragrafów 
konstytucyi naszej. Odpisałem 11. 

p., że Zjednoczenie nie ma prawa 
wyrzucać pojedyńczych członków 
Towarzystwa, dopóki Towarzystwa 
tych członków nie wyrzucą. Gdyby 
Towarzystwo nie chciało takich 
niemoralnych członkówr wyrzucić — 
całe Towarzystwo będzie pociągnię-
tem przez Zarząd Zjed. do odpowie
dzialności. 

Posłałem przedwczoraj ,,ulti
matum" do zarządu Tow. św. Szcze
pana w St. Joseph, Mo., wzywając 
zarząd, aby burzycieli z Tow. wy
dalili i aby spór z wielebnym ks. 
Proboszczem zakończyli przepro
szeniem wnego ks. Krzywonosa. 
Jeżeli zarząd Tow. św. Szczepana 
nie wypełni tych warunków, po
ciągniemy całe Tow. św7. Szczepana 
do odpowiedzialności i na najbliż-
szem kwartałnem posiedzeniu zarzą
du Zj. sprawę osądzimy. Wnemu 
ks. Krzywonosowi doniosłem o tem 
ultimatum znowu w osobnym liście. 

Trzymam się ściśle litery kon
stytucyi, nie przywłaszczam sobie 
przywilejów7, które mi się nie nale
żą. Nic mam prawa wyrzucać ani 
suspendować Towarzystwa na przy
słane żażalenie (p r imo impet u). 
Sprawrę taką Zarząd Zjednoczenia 
na zebraniu ko listy tucyj nem zbada 
i rozsądzi. 

Z winnym szacunkiem 
S ł u g  a  

Bolesław Straszyński. 

Sprawozdanie. 
St. Joseph, Mo. 

Stan majątkowy tutejszej parafii 
św. Piotra i Pawła w dniu 31 Gru
dnia 1893 r. 

D o c li ó d. 
Pozostało gotówką z ostat

niego roku 8133.00 
Za dzierżawę ławek 5*70.35 
Z pensyi rektora 000.00 
" niedzielnych kolekt.... 288.55 
" zapisów darów 225.70 
" kolekt 11a węgle 24.90 
" ofiiara wielka 12.55 
" loteryi fantowej lub za

baw 583.03 
" kolekty na Boże Nar.... 20.00 
Pożyczono 400.00 

R o z c h ó  d .  

Pensya rektora 570.00 
" chóru 75.00 

Robota zakrystyana 84.00 
Nauczycielom dopłacono.. .63.90 
Szkoła 3 mieszkań icSiostr 70.15 
Za światło i opał 210.00 
" reperaeyi; 03.90 
" mieszkanie rektora.... 4.15 
" nowe budynki 780.00 
Na spłatę długu G00.00 
" " procentu 210.00 

Różne wydatk i 72.00 

Długu na kościele jest.. .. Ą2500.00 

OFICYALNIE. 

My Hieronim I, Król Polski, 
W. Książe Litewski z woli narodu 
— ponieważ bardzo nam na sercu 
leży zapis czyli inkorporacya Se-
minaryum Polskiego, a bardzo to 
trudno odpowiednich 11a to człon
ków wyszukać, którzyby godnie ten 
ciężar dźwńgali; ani bowiem może 
to być ks. Gutowski, ani ks. By-
zewski, ani ks. Chodniewicz i t. 
d. — 

Dla tego więc niniejszem 
ogłaszamy wszem wobec, że przez 
n a s  w y b r a n i  L e w i c i  s ą  a l l  r i g h t ;  
im też najmiłościwiej patentu 
udzielamy. 

Pierwszym jest ten, który na 
parafialnej kobyle uciekł i podobno 
aż do Rzymu dotarł. Drugi ten, 
który dobrze jest znany pod firmą 
,,Narodowego Szpiwaka". Trzeci 
dobrze znający się na urządzaniu 
teatrów. Czwarty wielki mędrzec, 
który podobno z wszechnicy wa
szyngtońskiej dyplomy dzierży. 
Piąty bardzo odpowiedni, tego też 
najbardziej miłościwie polecamy t. 
j. „Cudotwórca z Manitowoc". 

HIERONIM I. 
z woli narodu. 

Powoli zaczynają już nadcho
dzę ze wszystkich slron Stan.Zjed. 
okazy przeznaczone do pawilonu 
polsko-amerykańskiego na wysta
wie Kościuszkowskiej we Lwowie. 

I tak: z Calumet, Mich. na
deszło pudełko z kruszonami i 
cztery udafcne fotografie. 

Z Levenworth, Kansas, ele
gancka fotografia Tow. bratniej 
pomocy św. Kazimierza Królewi
cz;! 7. wydrukowanerm nazwiskami 
oałonkow nil dole. 

Z Częstochowy. w Texas (ks-
Apoloniusz Tyszka) fotografia 
kościoła Niep. Poczęcia N. M. P» 
oraz pudło z następującemi przed
miotami: 17 kawałków drzew róż
nych, trzy pudełka trojakiego 
gatunku, 7 pudełek koniczyny, 
tymotki, żyta; pszenicy, tabaki i 
kukurydzy, wreszcie kwadracik 
czystego wosku. Zebraniem tych 
przedmiotowy 3/ijął sie farmer 
Piotr Szymański, Osiadłszy tu od 
26 lat a pochodzący z W.Ks. Poz. 
Parafia tutejsza łieży 55 rodzin. 

Z Wilkeebarre, Pa. fotografia 
tow. św. Jakóba. 

Z Pittsburgh, Pa z parafii 
św, StanisU Kostki (Ks. A. Ja
worski) 16 dażych fotografii. j 

Z Gaylord, Mich. fotografia 
kośc/oła, plebanii i szkoły wraz 
z par^fianani 1 i fot. to w. św. Sta" 
nisława Kcst:<i. 

Perth Am boy, N. J. 4 futogr. 
Michigan City, Ind. (ks. E. J 

Wróoel) 4 prześliczne fotografie. 
Przecudnie przedstawia się na 
fotografii wnętrze kościołka. Ułani , 
polscy pod opieką św. Kazimierza 
przysłali piękną kolorową fotogra- l 
fi 9' f 

Z Otis, Ind. (ks. dziekan \ 
Rasakiewicz) 3 fotografie. |  

Z Ashland, Wis. 5 fotografii. 5  

Z Silver Lake, Minn. (ks. Wła- ) 
dyshiw Tyszkiewicz^ 6 fotografii, 
oprócz tego list, że nasi farmerzy |  
przygotowują niektóre okazy pro- |  
duktów rolniczych tak pszenicy, |  
nadzwyczaj pięknej i buraków po 
tizzydzieści kilka funtów, każdy | :  

ważące. Po opędzeniu kosztów |  
zapewne i w gotówce jeszcze co | |  
zostanie. -i 

Z Omaha, Neb. (KS. Jakimo- • 
wicz) 6 fotografii, pomiędzy niemi 
fotografia dzieci w dniu pierwej 
Komunii św. * ' 

Z Peru, Iii. fotografia kościoła, 
dwóch towarzystw i dzieci szkól- ' 
nych wraz z ćwiczeniami tychże. 

Z Stf Joseph, (ks. Krzywonos) , 
G fotografii, ćwiczenia piśmienne ^ 
dzieci i kilkanaście wcale pięknych ^ 
i zgrabnie zrobionych robótek dzie* 
c i .  

Z Sauth Bend, Ind. p. Bartło- •'/ 
miej Januszewski nadesłał model 
tamtejszych parafialnych budyń- g 
ków jako to kościoła, szkoły |  
parafialnej i całego -plsicu. 

W New Yorku, Komitet wy- |  
yta.'.'-y Lwowskiej otrzymał już: 

O 1 pani Kraemer, symbolicz-
ną allegory9 Polski 1 Ameryki. ^ 
Arcydzieło igły 1 jedwabiu uwień-
e/.one już 'najwyższą nagrodą, 1)0 •i 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

złotym medalem i dyplomem na 
wystawie w Chicago. / , | 

Od p. Romanowskiego, obiiz | |  
przedstawiający rozbiór Polski. 1 P 

Od pani Richter, suknią/ zj 
artysty cznem wykonaniem. 

Od pana St. Pruss, klucz' 
sztuczny własnego pomysłu 1 wyrr 
bu, a także archeologiczny zabyte 
to jest nommacye pewnego oficera 
na wyższy stopień przez księcia 
Józefa Poniatowskiego. 

CMBir 
Iflgla JFive czyli Buclire.^ 

Natychmiast posłać 10 centów 
pod adresem: John Sebastyan, G. .! 
T. A.. C. R. I. & P. Ry. Chica
go, na paczkę najśliczniej szych# 
kart, jakie kiedykolwiek mięssa-| 
liście. j| 

Pismo WESTERN TRAlJL^; 
wychodzi co kwartał nakładem ko 
lei Chicago, Rock Island & Paci' 
fic. 

Wskazuje ono, jak można do 
stać farmę na zachodzie, a będzi' 
ci posełanem darmo przez cah 
rok. Posłać wyraźne swoje imię 
nazwisko oraz miejsce pobytu pęc 
adresem: „Editor Western Triu 
Chicago, 111." 
JOHN SEBASTIK, «- P.A" 

•Vntih' in,u jrfhfrftr(.,T it nil ^ 
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