
bukowe dla naszego polskiego 
• kościoła. Gdyby piorun trząsł 
z pogodnego nieba, nie byłby 
tak oszczercy przeraził, jak 
kwit od rzeczonej piły, jako 
właśnie w tym samym 
<iniu 800 dolarów od wiel. ks. 
Jakimowicza za budulec dla 
kościoła odebrała.—Ks.Biskup 
już dwa listy napisał do wiel. 
ks. Jakimowicza, aby powrócił 
i napowrót objął probostwo 
naszei polskiej parafii. 

ŚWIEŻO przybyły kapłan z 
Galicy i objął parafią osieroco
ną śmiercią ś. p. ks. Szulbor-
skiego w Camden. Pasterz 
ten sam naucza w szkole, jest 
w sile wieku i pełen gorli
wości, a zarazem energii, 

(Patryota:). 

JERSEY CITY.—Tutejszy 
*iowy kościół polski już 
poświęcony. 

ST. CLOUD, Minn. — 
Tutejsza osada polska, licząca 
około 100 tamilij, ma już 
wypłacone loty dla kościoła i 
zamierzają wnet rozpocząć bu
dowę. skoro tylko Biskup 
przeznaczy dla nich księdza 
polskiego. Robota tu dobrze 
idzie, i każdy nowy polski 
osadnik snadnie znalazłby tu 
utrzymanie. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Nowa encyklika 
Ojca św.  

Korespondent „Polit. Oor-
resp.", pisma wychodzącego w 
Wiedniu, podaje wiadomość z 
Rzymu, że w kołach waty
kańskich papaje przekonanie, 
iż Ojciec św. wbrew wszelkim 
wpływom przeciwnym, osta
tecznie *tvyda encyklikę w 
sprawie prześladowania kato
lików w zietiiiach zaboru 
rosyjskiego. Encyklika ta ma 
się pojawić w najbHźszjrm 
czasie i ma zawierać stanow
czą m&mfestacyą na rzecz 
wolności sumienia; ale Ojciec 
św. postanowił nadać jej ton 
o ile możności łagodniejszy, 
unikając odTniego wszystkiego, 
coby mogło obrazić rząd ro
syjski. Diplomacy® rosyjska 
ze swej strony dokłada wszel
kich starań, aby odwieść 
Papieża od tego zamiaru. Dla 
tego. też w ostatnim czasie 
Rosya skłaniać się zaczęła z 
większą niż dotychczas stanow
czością, ku ustanowieniu urzę 
<lowych stosunków dyploma
tycznym z Watykanem i 
nałożeniu w tym celu poselstwa 
rosyjskiego przy ifcuryi rzym
skiej; — ale że epf'twa ta już 
od lat vvielu jest omawianą a 
do skutku nie przyehodżi, 
przeto dyplomaoya watykańska 
nie wierzy w turowcść zamia
rów Rosyi i chce postępować 
nie7nleżnie od podstępnych 
obietnic rosyjskiego rządu. — 
Oy wiadomość podana praez 

it 

pismo wiedeńskie jent praw-
iJz'wa. trudno wiedzieć; — 
najbliższa^rzyszłość to wykaże. 

Zdanie włościanina. 
Podmuch wichrów jesien

nych rozrzuca daleko liście 
% odwiecznego drzewa. Tak 
burza losu narodu polskiego 
rozrzuciła po szerokim świecie 
dzieci polskiej ziemi, miotając 
niemi w dziwny, a często i w 
okropny barbarzyński sposób. 
Drzewo niegdyś urodzajne o-
becnie ogołocone z liści sterczy 
jak martwe, wśród przyrody, 
czekająe spokojnie wiosny. 

Tem drzewem sterczącem 
jest nasza Polska droga. Ster
czy ona w pośród milionów 
innych narodów, które się 
przed wiekiem i więcej o nią 
opierały. 

Dziś te narody zapomniały 
o tem... My jednak nie traćmy 
odwagi, czekajmy wiosny, ale 
Die w zastoju ducha, nie ufajmy 
w samolubstwo, nie zadawał-
niajmy się dobrobytem i wiel-
kiemi zaszczytami, jak to wielu 
u nas tego zdania; nie widzą 
nędzy brata swego, zapomnieli 
0 przeszłości i nie dążą do 
jedności z ludem. Nam potrzeba 
solidarności, to jest, łączenia 
się w jedno grono duchem 
narodowym, chroniąc swoiej 
narodowości od napływu plu
gastwa, a stać na każdym 
kroku przy naszej świętej 
wierze; a tak ufać możemy» 
że nam wiosna nadejdzie i 
drzewo sterczące w liście nam 
poroście. 

Brzegi w lutym 1894. 
Maciej Szarek, włościanin, 

(z polskiej ziemi pod Ausrya-
kiem, zwanej Galicyą.) 

AMERYKA 
POCZTA w Stevens Point, 

Wis., od dłuższego czasu sły
nęła z tego, że wysełane ztam-
tąd pieniądze, jeżeli bez dekla-
racyi, w papierkach, włożone 
były do koperty, nie docho
dziły na miejsce przeznaczenia. 
1 nam już parę razy kilka 
dolarów, w taki sposób wy
słanych, tam zginęło. Naresz
cie wyśledził inspektor poczty 
Guy T. Gould złodzieja, który 
kradł niedeklarowane listy z 
papierowemi pieniędzmi,— w 
osobie listonosza Smitha, przv 
poczcie w Stevenspoint pracu
jącego. Listonosz ten liczy 
zaledwie lat 20 •— na poczcie 
zaczął pracować w r. 1889.— 
Czeka go podobna kara, jaka 
w przeszłym roku spotKała za 
podobną zbrodnię pewnego 
listowego w Winonie — 1 
rok więzienia w domu karnym. 

ZA WYSŁANIE karty 
pocztowej, która zawierała, 
oszczerstwa i pogróżki, został 
p. Doinan z Baltimore za 
przestępstwo praw pocztowych 
skazanym na 18 miesięcy 
ciężkiego więzienia. 

W CHICAGO zakończył 
się ponowny proces przeciw 
(Jonghlinowi, posądzonemu o 
udział w głośnem morderstwie 
iry jakiego doktora Cronina. 
Conghlin tą razą zupełnie 
został uwolniony. Pierwotnie 
był on skazany na dożywot
nie więzienie, i już blizko pięć 
lat je odsiadywał, gdy w 
styczniu 1893 roku uzyskał 
pozwolenie nowego procesu, 
który zakończył się iego 
zupełnem zwycięztwem. 

* 

ST. PAUL, Mtnn. — Pod 
Belvieu, w Stanie Minnesota, 
znaleziono bogate pokłady 
asbestu i złota. Pokłady 
asbesta mają mieć grubość 14 
cali. Trochę dale] znaleźli 
prospektorzy, badający poszcze
gólne warstwy ziemi, ogromne 
pokłady złota, tak bogate, jak 
ff&kłady w okolicy RainyLake., 
w północnej Minnesocie. 

W BOSTON, M. P. Jenis 
zrobił zakład, że wyjdzie bez 
centa z domu, obejdzie świat 
i sa rok wróci z kapitałem 
5,000 dolarów. Opuścił mie
szkanie prawie w łachmanach 

i beż centa. Zaczął od czy
szczenia butów na ulicy, 
pożyczając szczotek — w trzy 
dni wyjechał w świat zdobyw
szy już dosyć grosza na podróż* 
Dzienniki pisza, że wróci on 
nie z pięciu, ale 50ciu tysią
cami dolarów, bo —do zrobie
nia majątku, nie pieniędzy ale 
energii i sprytu potrzeba.Praw-
dziwy Yankee. 

CHICAGO, — Tutejsi ko
misarze powiatowi oświadczy
li, że koniecznie potrzeba 
budować nowy ratusz, kosztem 
około 5 milionów dolarów, — 
gdyż fundament obecnego, 
pobudowanego na bagniskach, 
się zapada. — Na ostatnie 
posiedzenie komisarzy powia
towych przybyło pięciu sę
dziów i ci oświadczyli, że 
pobyt w ioh lokalach w ra
tuszu jest niebezpiecznym; 
byli to: Horton, Ewing,Hane-
cy, Kohlsaal, Stein. Wskutek 
tego sześć sal sądowych 
natychmiast zamknięto, cztery 
na czwartem piętrze, a dwie 
na trzeciem. 

DEMOKRACI w Stanach 
Zjednoczonych poszukują clło-
wieka, któryby zdołał kiero
wać partyą demokratyczną. 

SENAT St«»nu Iowa odrzu
cił poprawioną ustawę o prawie 
pozwdlającem kobietom brać 
udział w wyborach. 

WILKESBARRE. Pa. -
Dokopano się do 18 trupów 
żywcem zasypanych w dniu 
13 lutego, w kopalni Gaylord. 
Nie ma między nimi żadnego 
Polaka. Wykazało się, iż skle-
pienie nad nimi się zapadło i 
natychmiast każdego zabiło. 

ROZMAITOŚCI. 
W piśmie warszawskiem „Bie

siada Literacka*' w nr. 6 jest 
wiadomość, że w zakładzie dr. 
Bujwida w c. z. leczyło się 573 
osób pokąsanych przez wściekłe 
psy, koty, oraz przez jadowite 
gady, jak żmije, i wszystkie te 
osoby zostały uzdrowione. Takie 
zakłady powinny być urządzone 
po wszystkich większych miastach, 
a niejeden uratowałby się od 
śmierci, zadanej jadem wścieklizny. 
— Prawdą 1 to, że w Królestwie 
Polakiem polieya jest bardzo czujną 
i skwapliwą, gdy usłyszy o jakim 
wybuchu złości na jei łotrowstwa, 
ale bardzo obojętną na to, coby 
ludności korzyść, bezpieczeństwo 1 
zdrowie dawało. To też, gdy się 
pies wściecze — nikt w całej tei 
okolicy — jak u nas — psów nie 
wiąże, kaleczy zatem ów pies 1 
zwierzęta 1 ludzi — można powie, 
dzieć: dowolnie, chyba że gro wi
dłami zażgają, bo 1 broni palnei 
Moskale nie pozwalają mieć ogóło
wi z obawy o Siebie samych. Z 
tego powodu liczba ludzi pokąsa
nych jest znacznie większą, niż w 
krajach mających wzorową admini
stracja bez łapówek. 

Jaj to Europie niosą kury — 
jak w przybliżeniu obliczono, bo 
dokładnie wykonać tego me można 
— we wartości do 1500 milionów 
marek. Berlin spożywa w jednym 
roku 300 milionów jaj; potrze
by takiego « miasta zaspakajają 
tysiące hodowców drobiu. Z handlu 
i8jami utrzymuje się wielka liczba 
ludzi, począwszy od ubogich do 
bogatych handlarzy, ffaudel jajami 
ma także wielkie znaczenie w 
przemyśle, gdyż białko potrzebne 
jest. we falbierniach, także przy 
fotografowaniu.JSa Kilogram białka 
potrzeba mieć do 300 jaj, a prze
mysł ten wymaga dostawy setek 
tysięcy kilogramów. 

lelefon między Londynem a 
Paryżem: Na linii tej, istniejącej 
od roku niespełna, wciąż ru'jh 
panuje ogromny, do czego w 
znacznym stopniu przyczynia się 
tąmość rozmowy, gdyż za 10 fran

ków można przesłać 400 do 500 
wyrazów, tymczasem telegraficznie 
tylko 48. Znaczenie telefonu pod
niosło się jeszcze bardziej, gdy 
wzorem telegrafu udało się utrwa
lać zasłyszaną rozmowę za pomocą 
stenografii. Linia powyższa prze
nosi dźwięki bardzo wyraźnie, 
szczególniej w porze nocnej pod
czas ciszy, pogody, przy powietrzu 
nienasyconem elektrycznością, a 
więc gdy szmer, jaki zazwyczaj 
daje się pochwycić na liniach 
telefonicznych, prawie ustaje. Ko
niecznym lednak warunkiem do -
drego notowania jest. żeby telefo
nujący umiał wyraźnie dyktować, 
a stenograf dobrze przykładał 
telefon do ucha. Ciekawą iest 
rzeczą, że język angielski okazał 
się znaczni# gorszym środkiem 
porozumienia w danym razie od 
francuzkiego. tak że^w tym samym 
czasie, co ISO francuzkich. udaje 
się na połączonej drodze telefomcz-
no-stenograficznej utrwalić ty lico 
90 wyrazów angielskich. Coś 
podobnego zachodzi między głosem 
kobiecym a męzkim, z których 
pierwszy okazał się dogodniejszym 
dla komunikaeyi telefonicznej. 

Kawiarnia grobowa. Niedawno 
otworzono w Belgii, w Brukseli, 
kawiarnię grobową. Jest to najdzi
waczniejszy może z wybryków; 
końca XIX wieku (fin de siecle). 
Izba kawiarnia ma postać grobu, 
stoliki kształt trumien, na których 
służba, przybrana w kostynmy 
żałobników, stawia kawę w naczy-
maćh, mających kształt urn, cza
szek ltp. Są nawet dla amatorów 
czaszki autentyczne, ft a ścianach 
wiszą obrazy w ramach z ludzkich 
piszczeli. Zdawałooy się,żb wszyst
kie te przybory mają chyba na 
celu odstraszenie ludzi; tymczasem 
pomysłowy założyciel owej ka
wiarni grobowej doskonałe robi 
interesa. Trafił w tętno dueha 
zdenerwowanej 1 żądnej wstrząsają
cych wrażeń publiczności i kawiar
nia roi się od tłumów gości. 

J o a 1111 c» D'Ark. 

Na początku Lutego b. r., 
nadeszła wiadomość z Rzymu, że 
kardynałowie uchwalili zaliczyć 
Joannę D'Ark, przezwaną dziewicą 
Orleańską, do rzędu błogosławio
nych Patronek. Ojciec św. zatwier
dził tę uchwałę. 

Joanna DArk była to prosta 
dziewczyna wiejska, córka włościa
nina z okolic miasta Domremi we 
Francyi. Wsławiła się ona jednak 
w dziejach Francyi i dziś po całym 
świecie imię jej słynie. Blizko pięć 
wieków temu, królowie angielscy 
wojowali z królami fran
cuskimi, mówiąc, że oni tylko 
mają prawo panować we Francyi, 
Wojna niemal sto lat trwała. W 
samej Francyi nie było zgody. 
Anglicy też zupełnie pobili Fran
cuzów 1 zajęli połowę ich kraju. 
Po śmierci prawowitego króla 
pozostał we Francvi «yn iego, kró
lewicz Karól. Ale ten nie wiedział 
co począć. Nie cały naród chciał 
go uznać za króla, a tymczasem 
Anglicy otoczyli wierne jemu 
miasto Orlean 1 chcieli je zdobyć 
I królewicz i mieszkańcy miasta 
upadli na duchu, utracili wszelką 
nadzieję ratunku i mieli już pod
dać się nieprzyjacielowi. Wtem 
owa prosta dziewczyna wiejska, 
dowiedziawszy, co się w kraju 
dzieje, opuściła z natchnienia 
Bożego dom oiców, poszła o 40 
mil drogi do Orleanu, stawiła się 
przed samym królewiczem i swoją 
mową podtrzymała go na duchu. 
Karól usłuchał rad dziewicy. Woj
sko też widząc ją 1 słysząc jej 
słowa, nabrało odwagi. Joanna 
wzięła chorągiew królewską,wsiadła 
aa koń i poprowadziła za sobą 
wojsko z miasta wprost na Angli
ków. Francuzi pod jej przewodem 
pobili liczniejszego od siebie nie
przyjaciela. Joanna poprowadziła 
wtedy Karola do miasta Rejmsu i 
tu kazała koronować mu si$ na 
króla.Cała Francya wtedy poddała 
się swemu prawowitemu królowi, 
który długie lata panował pod 
imieniem Karola Siódmego, a 
Joannie 1 całej jej rodzinie włoś
ciańskie] nadał szlachectwo. Nie
długo, .jednak ta dziewica cieszyła 
się widokiem uratowanej Francyi. 
Źli 1 zazdrośni ludzie rozgadali o 
niej fałszywie, że jest czarownicą, 
żę z djabłami ma do czynienia, że 
bloźni przeciw Bogu, * wreszcie 
oskarżyli ją przed sądem, a sę
dziów przekupili. I młodą dziewi
cę, która Francję wybawiła, sąd 

skazał jako czarownice na spalenie. 
Ułożono w mieście Ruaoie na 
rynku wielki stos drzewa, posta
wiono na nim słup, przywiązano 
do niego Joannę i drzewo pod
palono; a tłum ciemnego ludu 
patrząc na tę straszną zbrodnię 
wyśmiewał się 1 wołał, że oto 
czarownicę palą. Joanna żywcem 
spłonęła. Późnie] jednak wystawio
no pomnik na miejscu jej śmierci 
męczeńskiej, a cały naród francuz-
ki zaczął czcić jej pamięć jako 
świętej dziewicy. I Kościół też 
uznał jej świętosć9 a dziś do 
rządu Patronów ją zalicza. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

KATOLICKA 
KSIĘGARNIA. 

naprzeciwko niemieckiego Banku. 
134 E« 3rd Str* 
Chcąc kupić jaki prezent stó-

sowny, przybądźcie sobie obej
rzeć nasze polskie, czeskie 1 angiel
skie książki do nabożeństwa — 
jako też różance, krzyżyki, obrazy, 
gromnice i t. d. 

Mamy także świece sterynowe dla 
użytku kościelnego, świece oliwno 
1 ośmiodniowe. 

Kalendarzy katolickich wieik? 
zapas, jako to Catholic Home, 
Polski Kalendarz Maryański. 
Einsiedler 1 Excelsior. 
MATERYAŁY PIŚMIEN

NE, KSIĄŻKI SZKÓLNE, 
KARTY DO RÓŻNYCH 
GIER, 

ŁiŁKI 
konikowe ba jaki i rozmaite 
zabawki, nie wyjąwszy że -
laznych pociągów kolejowych. 
RAMKI NA ZAMÓWIE

NIE. 

louis mum. 

Zapisujący sobie 
„Katolika" powinien 
koniecznie abona
ment naprzód opła
cić. 

POGROŹ 
Z ROSYI 

do 
AMERYKI. 
Pan H. G. C. Smith W Wi

nonie, kierownik firmy żeglugi 
morskiej,egzystujące] od roku 1870, 
zaczął sprzedawać wygodne karty 
okrętowe dla takich pasażerów 
rosyjskich, którym podług praw 
tego kraju w Stanach Zjednoczo
nych Pół nocnej Ameryki wylądować 
wolno. 

Karty okrętowe dla takich, 
co mieszkają w guberniach połu
dniowo-rosyjskich, można posłać 
w listach registrowauych wprost 
do pasażerów. 

W miastach rosyjskich Odesie 
i Saratowie urządzone są Biura 
pasażersaie, które starają się o 
potrzebny paszport na podróż przez 
Niemcy, Hamburg 1 Antwerpią. 
Te same ułatwienia są poczynione 
w Libawie dla północno-zachodniej 
Rosyi, a mianowicie dla gubernij: 
Esthland, Li viand .Kurland, Kowno, 
Witebsk, Pgkow i Wilno. 

Dla Rosyi zachodniej, a mia
nowicie dla gubernij Grodzieńskiej 
Łomżyńskiej, Mińskiej, Mohilew-
skiej, Płockiej, Radomskiej i Su
walskiej — powyższe ułatwienia 
jeszcze nie istnieją, wszelako pan 
Schmidt 1 dla tych okolic starać 
się będzie o podróż mniej ucią
żliwą. 

Względem kart okrętowych ł 
bliższych szczegółów zgłosić się, 
załączając dwucentowy inaczek po
cztowy, pod adresem: H. G. C. 
SCHMIDT, German American Bank 

Building, W mona, Minn. 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI 
Dzieło to jes* w dobrej mocnej oprawie ze zloconemi literami na 

okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nim jest, 
jak się każde angielskie słowo nazywa po polsku i jak się ^ wymawia 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie słowo w języku angielskim. 

Przysełajcie na moja ręc« po 4 dolai3', H każdemu Słownik na
tychmiast wyślę. 

H. DERDOWSKI 
99 K. 2III1 Sir. 
WINONA, MINN. 

"WHITE BEAVER" 
(D. FRANK POWELL, U. D. 

LEKARZ I CHIRURG 
Ł1 CROSSU tP. O. Box 557.) WISCONSIN. 

Uzyskał dypłoni w r. 187* w Kolegium Medycznem w Louisville, 
Ky. Promomowany w Szkole Medvc.nei w Kentucky, gdzie wykładał 
anatomią. Lekarz wojHkowv regularnej armii Stanów Zjednoczonych i 
egzaminujący chirurg itd. 

C H O R Y  
znajdzie pomoc i ulgę 1 będzie błogosławił Katolika, który mu do 
mnie wskazał drogę. 

SŁABOŚCI KORIET I DZIECI 
muszą ustąp'ó przed moją s«tuką. Wykonuję nuj leliKatmejs«e 1 naj
trudniejsze operaeye chirurgiczne w 11101 m ofisie w Lu Crosse. 

Codziennie mnogie n*oby szunają u mnie pomocy w zastarzałych 
chorobach i cierpieniach piućoicych a 

C II O R E O < Z 1 
słabości kobiece 1 wogóle płcowe tak u kobiet jak u mężczyzn, jako 
też nadwerężenia wątroby, serca, nerek itd. leczę tak szczęśliwie, że zna 
mnie z tego cały stan Wisconsin. 

Tym, którzy przez tajne grzechy wycieńczyli swe siły lub zmarno
wali zdrowie, mogę dać gwarancvą, że odzyskają zupełnie zdrowie, 
p o d d a j ę c  s i ę  k u r a c y i  p r z e p i s a n e j  p r z e z e m m e .  S t r z e ż c i e  s i ę  m ł o d z i  l u 
dzie, byście nie popadli w umysłowe 1 

FIZYCZNE KALECTWO 
,,Mądrej głowie dość na słowie." 

W mnogich listach zapytują mnie, czy ja leczę przez allopathią, 
elektryczność, homepatyą czy też przez czary. Odpowiadam, że promo
mowany zostałem na doKtora przes dwa najznakomitsze Medyczne 
Kollegia AUopatvczne w Ameryce, gdzie mnie uesono leczfć środkami 
chemicznemi i naukowemu Miałem też sposobność nauc/.yć się od 
Indyan leczącei mocy różnych ziół i traw, od niepamiętnych czasów 
do leczenia chorób używanych. 

Nauię odebraną w Kolegiach i od Indyan sam kilka lat doświad
czałem w praktyce 1 wyroa łem sobie własną metodę leczenia. Elek
tryczność, magnetyzm, gidwanizm, mięszamny chemicznie, wyskoki i 
soki, jakie dajt* 

ROSKIXY I liORKENIE 
znajdują w mojej praktvoe riHleżyte zastósuwtinie, o ile nakazuje to 
zdrowy rozum i doświadczenie. 

Lec/ę lakż.- Ji«t »wnie Choremu, który rasięca mojej rady piśmier-
nic, posełain do wviwbueniH bUukiet z rozmaitemi zapytaniami. Le' 
(caistwa także na żąd-tiii« posełnin prz<*z Mic>t£ lub ex prętem. 

Ponieważ w tej «»k< lc/ znajduje s'e wiele o«ófo nn/wiskiem Powell, 
przeto upraszam na pisać n 1 rogu koperty u góry WHITK BEA.VER, 
pod którym to pseudonimem zm«j$ mnie lóżne szczepy Indyańskie w 
Ameryce. 

W końcu ostrzegam Szanowną Publiczność przed oszustami, którzy 
włócząc śię po kraju, kłnim^c, iż wysłani >.ostali z mojego ramienia. 

Jfó?" LEKARSTWO I>r P«well» z Lt Civsse na kas/el 1 
płuca —White Beavers (Jough Cream spmdtją wszystkie apWki w 
Wiaonie. Godłem tego lekaretwa jest popiersie panny w czapeccce 
tureckiej. 

Baczność! — "W poniedziałki Biuro moje 
w La Crosse zamknięte. 

W WINONIE jestem w ostun ę Środę W. nrve«iA<"V''i 
mam swoją kwatery w hotelu qu dworcu feolei -NOK 111 \YE6TKi;Ń-„ 


