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Pismo tygodmiowe dla ludu 
W YOHODZIco CZ W ARTEK 

w WINONA, MINN. 
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W Stanacn Zjcd. i Kanadzie $2.0(5 
tv Europie (koniecznie H.„|>rzóa) $2.50 

W a r u n k i .  
Każdy, który zjedna Ratołiko 
trzech nowych abonentów 1 

prześle nam za nich całoroczny 
abonament, będzie dostawał za 
-3woi% fatygę przez cały rok jeden 
egzemplarz Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzęt
nych, rzeteluych agentów; zasługi 
ich należycie wynagrodzimy. 

Prezent za przesłanie carło 
rocznego abonamentu dajemy tylko 
£yra, którzy naprzód za Katolik" 
opłacę. 

Kto odbierze z poc/Ąy trzr 
gazety, uważanym jest za abonenta') 

-'xJpewiedzialnym za abonameur. 
Kto zmieni adres, powinien 

natychmiast podaó wydawcy Kii* 
Uka swój nowy adres. 

Abonentom, którzy wyraźmy 
nie odmówią gazety za poćretJ.im:-
iwem listowego lub innego 
urzędnika pocztowego, Katolik pi-
«*łany będzie dalej. {Skoro kt«-
zaprzestanie odbierać gazetę, po
winien wpierw zapłació, jeżeli c«» 

-za 111% winien. 
Pieniądze za i dla Katoliku 

Yiależy  p r z e s e ł a ó  p r z e z  p o c z t u  w y  l u b  
expresowy Money Order. iMożua 
<eż przesełaó abonament w dola
rach papierowych, przez Postni 

r n o t e ,  a l b o  w  j e d n o c e n t o w y c b  J u b  
tdftttcetitowych znaczkach poczi<»-
wych, lecz jeżeli abonament, v 

sposób przesłauy, w <ir<>»lz-i 
przepadnie (co się w tyra ovjii 
viwtrdao rzadko zdarza) wydaw** 
Katolika nie bierze za to na hiebie 
odpowiedzialności. Takie iisJy 
inajlepięj k9zaó na poczcie registiv. 

•w»ó, bo wtenczas urząd por/.t.oucv 
bierze na siebie odpowiedzialność,; 

i-że wraz z zawartością. dojdą IM | 
rtniejsee .przeznaczenia. Wszelkw' 
.listy orw przesełki pieniężue jo 
JRatbliku adresować: 

H. Derdów ski 
59 E. 2nd Str. 

WINONA, 11TNN. 

Z Wielkopolski. 
(Dokończenie.) 

W Galicyi choć bieda to 
choc! Światowa wystawa we 
Lwowie, którą Grygla ma 
uświetnić swoją osobistością 
ą palnąć tu dla lwowskich 
tromtradatów swoją znaną 
patryotyczną ,,godkę", zajmu
je tu najszersze koła patryo-
tów, a szczególnie doktorów 
i redaktorów od ,,Przeglądu 
Emigracyjnego". Ma tu pono 
Oygla przywieść topograficz
ną mapę Alaski i wytkniętą 
linią przemarszu wojsk pol
skich do Kamczatki.—Wielka 
radość we Lwowie, a szcze
gólnie z wiadomością, że kor
pus polski z 200 mężów, strzel
ców — pieszych huzarów i 
pieszych ułanów, baterya o 
jednym moździerzu w Jersey 
City i 3000 dolarów w skarbie 
^narodowym w Milwaukee w 
<łepozycie* u patryoty p. Ku-
cery. 

Ciesz się więc, narodzie. — 
Polska będzie po wystawie 

Lwowskiej. Najgorzej tylko 
przeprawić się przez Alaskę 
— to z Kamczatką pójdzie jak 
po maśle. Grygla już zamówi} 
sobie nowego Pugaczewa. 
który zrewoltuje Kozaków, i 
tego z Kentuków też, Samoje-
dów — Czuktów, Tunguzów, 
Ostyaków — i inne cywilizo
wane narody, i uderzą razem 
zaraz na sam Petersburg. — 
A co ? Plan wyśmienity -
We Lwowie bardzo się podoba 
— ślinkę już połykają! 

Mądry to naród ten w Ga
licyi — nie darmo ma tyle 
doktorów. Czytać te mowy 
sejmowe ze Lwowa, to się 
serce raduje. Co tam wnios
ków, projektów, poprawek, 
komissyi i t. d. Tylko że chłop 
dotąd bez bótów na zimę i 
kartofli, bo o chlebie wolno 
mu tylko myśleć, a żyd lich 
wiarz i egzekutor cesarsko-
królewski zabiera mu ostatni 
kożuch lub poduszkę. Na 
zasiewy dla biednego ludu nie 
ma funduszów, ale są na wy
stawy, na teatra, na pomniki 
dla wielkich galicyjskich ludzi. 

Uczeni i doktorzy, nie mając 
w obecnych czasach nic lep
szego do roboty, wymyślili 
wielki światowo - internacyo-
nalny plan pod tytułem 
Towarzystwo geograficzno -
industryjno, kupiecko interna-
cyonalne światowe itd. To 
warzystwo to Lwowskie, któ
remu już tylko niedostaje baga
teli,^. pieniędzy, żałoży swoje 
filie, bióra, kantory, agentury 
we wszystkich częściach zna
jomego świata, szczególnie w 
Brazylii, t. j. w Ameryce 
południowej i w Stanach Zjed
noczonych. W kraju zaś t. j. 
w Galicyi, w głównych mias
tach skupować będzie galicyj
skie fabryczne wyroby, okrę
tami wysełać w obce kraje i 
tam je na targach zbywać. 
Szczególnym przedmiotem 
eksportu mają być bóty, czapki 
i wódka. Wiadomo, że .bóty w 
Galicyi nie mają wielkiego 
popytu. Chłop chodzi prawie 
cały rok boso, jedna para 
bótów starczy dla całej familii 
na kilka lat. Uczeni zaś, pisarze 

literaci prowadząc więcej 
życie siedzące, mało konsumu
ją tej części ubioru. Czapka 
wystarczy chłopu na całe życie 
— panowie noszą cylindry. 
Chociaż zaś wódka jest pocie-
szyciełką wszystkich warstw 
spółeczeństwa, tej jednak tyle 
kraj produkuje, że wystarczy 
i na eksport. Już widzą, jak 
murzyni w Brazylii i Patagoń-
czycy paradują w galicyjskich 
lakierkach, i jak ze smakiem 
popijają galicyjską whisky. 
Już widzą, jsak wasi polscy 
iteraci w N, Yorku, Buffalo, 

Chicago, Milwaukee i t.. d. 
paradować będą raz przecie 

całych botach, które im 
ageneye za anonse i reklamy 
poszła w prezencie. To to
warzystwo więc geografiicziio-
kupieckie ma wielką przysz
łość. 

Ale na ostatku, jaka mnie 
tu spotkała niespodzianka. 

Nie mogąc się obyć bez 
pióra, podaję od czasu do 
czasu artykuliki do KURYERA 
POZNAŃSKIEGO O sprawach, a 
szczególnie polsikich w Ame
ryce. 

Cdy mnie doszła przez pisma 
wasze wiadomość o odbytym 
,,Soborczyku", czyli zjeździe 
księży polskich w Buffaib, 
pod marszałkowską pałką ks. 
Pittasa, i o uchwalonych tamże 
rezolucyach, napisałem o tem 
artykuł, dodając przytem moje 
osobiste uwagi i fakta, oparte 
na osobistem doświadczeniu. 

Ponieważ na tym Soborczy
ku,głównie roztrząsano sprawy 
Seminaryum polskiego 
Detroit, umieściłem ó temże 
jako i jego administracyi i 
fakultetach pewne uwagi 
Zdziwiło mnie bardzo, że na 
tym soborczyku, prócz mło
dych księży, amerykańskiego 
autoramentu i nb.«doktora In^ 
famisa nie było księży 
starszych, poważnych,zasłużo
nych z Chicago, Milwaukee, 
St. Paul i t. d. 

Opisałem objektywnie po
czątek, założenie, cel i rezultat 

tegoż Seminaryum, o ile sam 
to widziałem i w pismach 
polskich wyczytałem. Że moje 
uwagi nie spodobały się W. 
ks. Rektorowi — za to nie 
mogę. Opisałem tylko krótko, 
jak ta instytucya wyglądała i 
jakie przyniosła owoce od po
czątku istnienia aż do roku 
1892. Może tam teraz inaczej, 
lepiej i pomyślniej. — Daj 
Boże. Czas wiele naprawia. 

Ks. Dyrektot strasznie się 
rozsierdził, i a conto tego przy
słał pięcio-arkuszową replikę 
do KURYERA, którą mu jakiś 
uczony z Galicyi napisał, bo i 
styl i wyrażenia to zdradzają. 
Głównym argumentem repliki 
ks. Rektora jest: ,, prima 
reguła nego". — Wszystko 
com napisał, to kłamstwo, 
kalumnia, oszczerstwa i t. d. 
a że i osobistych nie szczędzo
no ani epitetów, posądzań 
insynuacyi, o tem niech nikt 
nie wątpi. Seminaryum pol
skie (według systemu amery
kańskiego, sic) jest zakładem 
first class. — Uczniów tam 
pełno z najpiękniejszemi talen
tami—profesorowie najuczeńsi 
mężowie, bo aż z Galicyi i 
z Rzymu nawet. Według 
przysłanego planu drukowane
go (papier cierpliwy) wykła
dają się tam wszystkie gałęzie 
wiedzy ludzkiej. Dawni ucz
niowie, którzy już jako lewici 
opuścili ten wyższy zakład, są 
świecznikami w dyezceyach, 
a chwalą ich nawet Ameryka
nie, jak ks. Gulcza, Wałajtysa, 
i t. d. 

Dla was tam w Ameryce to 
dosyć. Wy dobrze wiecie, jak 
te rzeczy stoją. Was tam już 
nikt na detroickie plewy nie 
schwyci. Radziłbym tylko ks. 
Rektorowi te pięcio-arkuszo-
we brednie wydrukować jako 
replikę,-we własnym organie 
,,Niedzieli", lub w lejborganie 
ks. Pittasa. Krajowe dzienniki 
za nadto szanują siebie i swoich 
czytelników, abytemi detroic-
kiemi brudami zapełniać swoje 
szpalty. Ale zaręczyć mogę, 
że ks. Rektor tego nie uczyni, 
już, aby się więcej nie kompro
mitować wobec emigracyi, 
która już dawno wie,po czemu 
tej materyi łokieć. 

Mój artykuł w KURYERZE, 
pod tytułem: ,,Biskup polski 
w Ameryce" — nadzwyczajnie 
rosierdził ,,Przegląd Emigra
cyjny". Nie szczędzi mi też 
po amerykańsku epitetów. 
Wyzywa mnie dla tego, że 
piszę niby bez celu, bez po
stulatu, że nie cfoę biskupa 
polskiego w Ameryce, tylko 
sufraganów, że popieram ks. 
ks. Barzyńskiego i: Gulskiego, 
a nie ks. Pittasa,. który już 
przez to, że jest bogatym i ma 
blisza i organ wart pierwszej 
infuły. Żąda wreszcie dla 
Ameryki nie tylko jednego 
biskupa, ale dwudziestu!! 

Ten sam ,, Przegląd Emi
gracyjny" domaga się od Ko
mitetu -lwowskiego,, który to 

profesora Dunikowskiego 
wysłał do Ameryki na zwiady 
- tych siedm kroć florenów, 
złożonych w ręce tego komi
tetu przez pewną, osobę na 
emigracyjne cele — domaga 
ich się, mówię, nie wprost, ale 
pod kwiatkiem, ab>y tę sumę 
oddano w Ręce Związku N. 
PoL A to by byłsa dla tych 
patryotów gratka f M ogi ib y 
więcej, niż trzy dni,.chodzić po 
Chicago za kupnem^ szafy!! 

Z pewnością sumę tę wręczy 
komitet Grygli podczas wy
stawy, na ową wyprawę przez 
Alaskę. 

O uświęceniu pracy 
wedle wzoru sw. Józefa. 

Józef św. był rzemieślnikiem 
i pracował w pocie czoła, jak 
to Bóg nakazuje, ażeby uczci
wie na chleb zarabiać; przy 
boku jego pracował i Stwórca 
świata, jednorodzony Syn 
Boży. Obaj to oni uświęcili 
dzienną pracę ręczną i uczynili 
z niej rzecz wszelkich zasług, 
uczynili z niej to, za co Bóg 
jako nagrodę daje szczęśliwość 
wieczną. Józef łączył w sobie 
w najwyższym stopniu wszy

stkie cnoty, które zdobić winny 
robotnika. 

Pracował on z wielką pil
nością od świtu aż do późnego 
wieczora na utrzymanie Prze-
najśw. Rodziny. Nie porzucał 
on pracy i nie dał się od niej 
odstraszyć, choć słońce paliło 
go, choć pot spływał mu z 
czoła, choć znużone członki 
jego wzdychały za spoczyn
kiem, chociaż chlebodawcy, u 
których pracował, stawiali mu 
niesłusznie żądania, przyjaźnie 
się z nim obchodzili, chociaż 
widział, że bogacze we wszy
stko obfitują, w gnuśności 
żywot pędzą, i choć nim jako 
biednym robotnikiem pogar 
dzono. — Pracował on, ponie
waż Jezus i Marya pracy jego 
potrzebowali i do utrzymania 
życia, ponieważ Chrystus Pan 
razem z nim pracował. Jedno 
spojrzenie na Chrystusa osła
dzało mu wszelkie utrapienia, 
dodawało mu siły i odwagi. 
Nie czuł on przy swej pracy 
wcale niechęci, niezadowole
nia, nie wywodził próżnych 
skarg, nie szemrał przeciw 
postanowieniu Bożemu, nie 
chciał bowiem zostać bogatym, 
i wygodne prowadzić życie. 
Dla tego to nie zazdrościł też 
bogatym i dostojnym. Całkiem 
zadowolony, iż Bóg przezna 
czył go do pracy, nie pragnął 
innego stanu. W zgodzie z 
wolą Boga, który go, choć w 
żyłach jego płynęła krew 
królewska, przeznaczył na 
cieślę, wykonywał przy swej 
robocie najwznioślejsze cnoty 
pokory, łagodności, cierpliwoś
ci, posłuszeństwa, zaparcia się 
siebie i umartwienia. 

Pragnął on z pewnością dla 
swego drogiego Jezusa i swej 
kochanej małżonki lepszego 
bytu, wygodniejszego życia. 
Było mu zapewnie boleśnie 
na sercu, gdy patrzał, jak 
Jezus tak ciężkie wykonywał 
prace, gdy patrzeć musiał, jak 
Zbawiciel świata i Jego błogo
sławiona Matka jeść musieli 
twardy chleb pracy; wiedział 
on przecież, że jest to wolą 
Boga, że Jezus i Marya nie 
pragnęli czegoś lepszego i 
wyższego — i ztąd to podobne 
myśli nigdy przez myśl mu nie 
przesuwały się. 
Zadowolony z swego zawodu, 

starał się na wzór Jezusa pracę 
uświęcić. Jak Jezus przez 
pokorną, grubą robotę cieśli 
pragnąłOjca Swego uświetnić, 
tak i on pragnął to samo. 
Każde poruszenie ręki jego, 
każde użycie narzędzi robo
czych pochodziło z tej myśli, 
ażeby Bogu cześć oddać i 
spełnić woląjego. Rozpoczynał 
robotę modlitwą, pracy jego 
towarzyszyła modlitwa, sama 
praca, jako uświęcona; dobrą 
myślą, była modlitwą. I tak 
było wszystko, co robił, do
brem, Bogu miłem dziełem, i 

dniem każdym, z każdą 
godziną stawał się bogatszym 
w zasługi, bogatszym w łaski. 
Kiedy minął tydzień roboczy, 

i nastał spoczynek szabatowy, 
wtedy dom jego ubogi stawał 
się dla niego niebem. Wtedy 
to" mógł się wedle pragnienia 
serca ucieszyć w świętem 
rozważaniu z Bogiem i Panem 
Swoim, wtedy mógł krzepić 
ducha swego czytaniem pism 
świętych; wtedy mógł z Jezu
sem i Marya mówić o rzeczach 
niebieskich. O' jakże wtedy 
dziękowałBogu za łaskę swego 
zawodu! 

Idź chrześcijaninie w ślady 
jego! Weźmij go za wzór 
swój, obierz go za swego 
obrońcę. Jeżeli'go naśladować 
będziesz, znajdziesz prawdziwy 
spokój i prawdziwe szczęście 
na tej ziemi, a jeżeli przyjdą 
na ciebie dni utrapnienia, 
krzyża i klęsk, znajdziesz tak
że za jego przyczyną pomoc i 
wejdziesz wreszcie do tego 
miejsca, gdzie już nie ma 
pracy, jeno są owoce i roz
kosz jako nagroda za pracę 
podejmowaną w Bogu i dla 
Boga, gdzie jest spoczynek na 
łonie Bożem, przy Jezusie, 
Maryi i Józefie po trudach tej 
ziemi. 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

z MW POLSKICH 
W AMERYCE. 

STEVENSPOINT, Wiś. — 
Wielką stratę poniósł przez 
ogień dobrze znany w. Wino-
nie i okolicy pan Felix Kam-
rowski.Tutejsza gazetaRóLNiK 
z dnia 9 Marca opisuje ten 
wypadek jak następuje: 

,,W zeszły piątek około 
godz. utej w nocy zauważono 
ogień w sztorze pana Felixa 
Kamrowskiego na 2iej ul. 
W parę minut potem straż 
ogniowa była już na 
miejscu i rozpoczęta ratunek, 
Obie kompanie pożarne pra
cowały przeszło godzinę czasu, 
zanim ogień ugaszono. Jakim 
sposobem pożar wybuchł, nie 
wiadomo. P. Kamrowski zwykł 
był zostawiać w sztorze palącą 
się lampę, a prawdopodobnie 
lampa eksplodując, spowodo
wała pożar. Cały zapas towaru 
zniszczony, częściowo ogniem, 
w większej jednak części wodą. 
Ramy, obrazy, książki,tapety, 
Legary, maszyny do szycia, 
instriimenta muzyczne itd., 
przedstawiają masę opalonych 
i okopconych rupieci. P. 
Kamrowski towar swój szacuje 
na #4000 do $5000. Assekura-
cya wynosi tylko $2,600. Bu
dynek należy do sukcesorów 
Kaźmierza Chili i zabezpie
czony jest na #8000. Straty 
w budynku wyniosą prawdo
podobnie kilka set dolarów. 
P. Kamrowski po załatwieniu 
się z kompania assekuracyjną 
rozpocznie handel swój na 
nowo." 

PULLMAN, ILL. — W 
tutejszych fabrykach już wszę
dzie na nowo rozpoczęła się 
robota. 

PAN KONSTANTY MA
ŁEK wycofał swój podpis z 
pod odezwy, zwołującej wiec 
kropidlarski do Chicago, w 
celu utworzenia ,,Ligi pol
skiejPan Małłek podpisując 
odezwę był tego zdania, że 
rozchodzi się o ,.Ligę kolum
bijską'5 a nie o Ligę chicagos-
kiej kliki kropidlarzy.(/S7owK>). 

TELEGRAM z TROY, w 
Stanie nowoyorskim, donosi: 
W dniu 11 Marca wieczorem 
polscy robotnicy od żelaza 
zaczepili dwudziestoletniego 
Włocha Ludwika Primo i 
śmiertelnie go poranili. Sześciu 
napastników przyaresztowano. 

KURYER TOLEDOW-
SKI wyszedł w powiększo
nym formacie, lecz zarazem 
z powiększoną dozą smarka
tej zarozumiałości. 

PODOBNO teraz. rozmaici 
ludzie wątpliwych obyczajów 
podróżują po Ameryce, pod 
nazwiskiem Sławsk i, sprze
dając książki do nabożeństwa, 
różny towar religijny, i inne 
fatałaszki. Ponieważ niedawno 
jeden z takich Sławskich 
(który pewnie po prawdzie 
nazywał się Kasokrad albo 
Hemerling) został aresztowa
ny w Omaha, i była o tem 
notatka w ,,Katoliku", ^ 
czasie, kiedy powszechnie 
znany uczciwy polski kolpor
t e r  p .  W i n c e n t y  S ł a w s k i  
bawił w Winonie, oświadczył 
tenże osobiście redaktorowi 
pisma naszego,, że z tym w 
Omaha aresztowanym Sław
skim nie ma nic wspólnego 
— sam nawet nigdy jeszcze 
w życiu w Omaha nie był. 

Zupełnie też kto inny, a nie 
on, Wincenty Sławski, musiał 
podyktować swojego czasu 
redaktorowi ,,Kuryera Tole
do wstęgo'' ów sławny pier
wszy originalny telegram tej 
gazety. — Wincenty Sławski 
to firma księgarska uczciwa i 
dobra, a że imienia jej nadu
żywają dla zysku różni bizne
sowi i moralni partacze i 
bankruci, to i w innych 
zawodach nic nowego w 
Ameryce. — Nie każdy MIŚ 
jest INFA—MIS. 

BAY CITY, Mich.—Będzie 
temu rok, jak był tu wydawca 
„Kuryera'' Toledoskiego p. 
Brzeczka i dobrze się dowie- rj 
dział o charakterze niejakiegoś 
tutejszego szarlatana A. G. 
A teraz umieszcza oszczercze 
korespondeneye tego szalbie
rza. Wiemy dobrze, że ko
respondent to ten sam, który 
przed czterema laty przybył 
do naszego miasta z New 
Yorku, z kąd uciekł, naro 
biwszy wiele długów. Tutaj 
tak samo sobie postępuje po 
żydowsku; pełno ma długów 
w każdym salonie, wszystko 
chciałby na kredyt, ale niechaj 
tylko kto mu pożyczy, już 
może się pożegnać i z 
nadzieją odebrania zapłaty. 
Nawet za gazetę człowiek ten 
nigdy nie zapłaci. 

Pomiędzy kilku innemi 
kłamstwami, podanemi w 
,, Kuryerze" przez A. G., 
podnoszę tylko to, że nie 
prawda, jakoby rola Janka w 
odnośnym teatrze amatorskim 
była spaczona Janek z grab nie 
i z werwą swoją rolę odegrał, 
a kto gry jegoL nie umiał 
ocenić, ten się tyle zna na 
sztuce dramatycznej, jak pe- ^ 
wien olej karz na sztus6 lekar
skiej albo, nie przemierzając, 
koza na pieprzu. 

EAST CHICAGO. — 
Robotnikom, pracującym w 
fabryce gwoździ, Lake side, 
obniżono płacę z $1.00 na 
80 centów. Inne fabryk 
żelaza postąpiły tak samo. 

Przy tej sposobności, jak 
pisze ,,Gazeta Robotnicza'', 
przyszło do krwawego starcia, 
i polski scab Piotr Stoło-
dyński odniósł ranj^ na głowie 
i plecach. I innych scabów 
pokłuto nożami. Fabryki te 
nie robiły już 6 miesięcy w 
roku, czekano najstosowniej
szej chwili, aby robotnika 
dostać prawie zn darmo. 

MILWAUKEE. — W nie
dzielę, dniami8 Marca, odbę
dzie się v^South Milwaukee 
poświęcenie polsko niemiec
kiego katolickiego kośfcioła 
pod wezwaniem PannyMaryi. 
Ceremonii poświęcenia dokona 
monsignor Zeininger, gene
ralny wikaryusz arcybiskupa. 
Miejscowym proboszczem jest 
wiel. ksiądz Kessler, któremu 
polscy kapłani z ^Jjlilwaukee 
podążać będą z pomocą w 
udzielaniu pocieclf^tligijnych 
polskim parafianom. 

OMAMA, Nebr.—Dnia 19 
Lutego b. r. pewna osoba 
powiedziała przed Biskupem, 
że wiel. ks. Jakimowicz poży
czył 800 dolarów od Tomasza 
Trawickiego na swoje prywat
ne potrzeby." Są tu przecież 
ludzie, którzy bardzo dobrze 
wiedzą, że wiel. ks Jakimowicz 
te pieniądze w tym samym , 
dniu zapłacił do 'C'. L^ Chaffe ' * • 
Lumber Co. za di^wo bu-
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