
^ ,-Stl » | f 
py«««^sca*BM«i(siBja^^ %A 1 * - < 

*5^ 

!)̂  • 
• :i f ) ^ 
M i) .'"?*.• i1'1 

\ ;  
i ;  ' i  

i, 

F &f 'i 

N 

1 ^ 

f 

*> 
;V 

11V 

'~»s 

*  *  (  " * *  5  T  '  ł „  \ t {  *  s >  r «  " » i ,  v .  , , p  r " ; . ? 1  l i W f t  ̂  * ' t ' Kt *• - ^ ,' 'i > > 

rtAEJ <r ^»WwISf»lKJ?°!Ws - -* 1 TM ' y t ' " *>.**" f * Y^r "ft V, •W7 

n«ts> 
' .1"1 v J:" 

'o-r t l^f  i 1  ^ J •. iH,f r  "« ,*S 1* 1  t  

u 1 * ,-»* **J, ,/ ł  ^ " 

BOŻE ZBAW POLSKĘ! 

Nr. 17. Winona, Minn., dnia 26 Kwietnia 1894 roku. 
{Entered at the fbstoffice Winona Minnesota, as „Second Class' ''mail matter J) 

Rok 9. 

Redaktor i wydawca: Hieronim Derdowski, ADJEMEjS K A.TOŁ1KA: Katolik, 59 E. 2nd Str. Winona, Minn. 

Podróżuje obecnie dla naszej 
gazety dwóch agentów mających od 
nas pozwolenie kolektowania abo~ 
nentu, a mianowicie: 

1) Pan Rudolf Michałowski, 
będący obecnie w Chicago; 

2) Pan Teofil Derdo^ski, 
wybierający się do Menomenee, 
Mich., i do Berlina, Wis. 

Z powodu te
raźniejszych ciężkich 
czasów będziemy od
tąd kolekto wali od 
abonentów naszych i 
po dolarze. Kto już 
$1.00 winien za gaze-
te, dostanie rachunek * 7 
i powinien zapłacić 
półroczny abona
ment, a gdy to uczy
ni, poślemy mu nad
zwyczajny prezent,— 
książkę powieściową 
pod tytułem: „Przy
gody Lorka", wartą 
25 centów. 

DWIE 
NARODOWE ROCZNICE. 

Za przykładem braci na
szych w Europie, a szczegól
nie rodaków z pod zaboru 
austryackiego i pruskiego, 
obchodzono w tym miesiącu i 
w niektórych osadach polskich 
w Ameryce setną rocznicę 
powstania Kościuszkowskie-
g°-

Gdzie dotąd na tej półkuli 
takiego obchodu nie było, 
tam odłożono go na dzień 3 
Maja, aby wspólnie obchodzić 
wiekowy jubileusz obudzenia 
się ducha narodowego, patryo-
tycznego, w ludzie polskim, —z 
rocznicą nadania Rzeczypos
politej Polskiej konstytucyi, 
która była chlubą w życiu 
narodu polskiego, popisem 
dojrzałości, jaki naród polski 
102 lat temu sam przed sobą 
złożył. 

Oby Polacy po wszystkich 
osadach polskich w Ameryce 
wspólny ten obchód jaknaj-
wspanialej urządzili, jako 
narodową pamiątkę najświet
niejszych w historyi narodu 
polskiego wypadków, jako 
wesołe polskie wiosenne 
święto narodowe — z takiem 
przynajmniej powszechnem 
najmilszych uczuć wylaniem 
i serdecznym zapałem, jak 
obchodzą Amerykanie w 
Stanach Zjednoczonych uro
czystość 4 Lipca. 

Obchód konstytucyi 3go 
Maja powinien szczególnie 
serca polskiego ludu wiejskie
go, z którego większa połowa 
religijnych polskich miesz
kańców tego kraju pochodzi, 
nastroić do szczytu radości. 
Konstytucya ta bowiem, o-
prócz innych uchwał zbawien
nych, stanowiła religią kato
licką jako panującą w Polsce 
i wzięła pod opiekę prawa lud 
wiejski. To też w pierwszej 
linii Ojciec św. Pius VI z 

radosnem uniesieniem ją po
witał. 

Przez konstytucyą swoją 
wypowiedział naród polski, że 
jest ożywiony duchem miłości 
bliźniego, kochającym spra
wiedliwość, równość i wol
ność. -

Podczas gdy cała Europa 
w owych czasach odradzała 
się rozlewem krwi (potrzebu
jemy * tylko wspomnieć na 
francuzką rewolucyą,) myśmy 
ożyli duchem. Był to praw
dziwy skarb z nieba— ten 
duch ożywienia, który na 
naród polski zstąpił, bo tam 
tylko życie,gdzie dusza: gdzie 
ej nie ma, jest tylko znikome 

istnienie. 
Wiekopomna polska kon

stytucya byłaby zapewniła 
Polsce szczęśliwą przyszłość, 
ale niestety za późno została 
uchwaloną. W narodzie 
Dyło zepsucie tak wielkie, że 
znaleźli się zdrajcy, którzy 
naród zaprzedali carowej 
rosyjskiej Katarzynie, a tem 
samem przyczynili się do 
drugiego podziału Polski 
oomiędzy trzy mocarstwa — 
Druskie, austryackie i rosyj
skie. 

Zanosiło się na zupełny 
upadek Polski. 

Wtedy prawi Polacy, szcze
rze kochający Ojczyznę, 
niezaprzedani wrogom, jak 
wielka część wyrodnej szlach
ty, postanowili powstać, aby 
albo zwyciężyć lub zginąć. W 
tym czasie przybył tajemnie 
Kościuszko z Północnej Ame 
ryki, gdzie był pomógł Wa
shingtonowi do wyswobodze
nia Stanów Zjednoczonych 
z pod macoszego panowania 
angielskiego, do Krakowa, ze 
stopniem amerykańskiego 
generała, i w dniu 26 Marca 
1784 r. ogłosił powstanie 
narodowe, jako naczelnik z 
władzą nieograniczoną. Zaraz 
też na rynku krakowskim 
złożył przysięgę, że powierzo
nej sobie władzy użyje tylko 
na oswobodzenie Ojczyzny 
z hańbiącego jarzma wrogów. 

Oto wypadek historyczny, 
którego wiekową rocznicę 
największa część Polaków w 
Ameryce w tym roku wspólnie 
z rocznicą konstytucyi 3 Maja 
obchodzić będzie. 

Kościuszko rozpoczął krwawą 
wojnę zMoskalami iPrusakami, 
a% chociaż po wielu odniesio
nych nad wrogami korzyściach 
w końcu uległ przemocy, 
jednak okrył się nieśmiertelną 
sławą i uratował cześćOjczyz-
nie naszej, że nie zginęła 
haniebnie bez obrony, jak 
nie przemierzając zwierzę na 
rzeź prowadzone, lecz po 
bohatersku, aż do zgonu 
broniąc swej niezależności. 

Nie mniej ważnego czynu 
od walecznej obrony Ojczyzny, 
dokonał naczelnik Kościuszko 
nadaniem uciemiężonemu 
przez możnie jszych braci 
ludowi polskiemu, włościa
nom, swobód i własności 
gruntowej, o czem w następ
nym piszemy artykule. 

Oby tylko każdy Polak i 
każda niewiasta polska w 
Ameryce w zbliżający się 
dzień obchodu narodowego 
umieli odczuć ten czyn szla
chetny tem samem sercem, 
jakiem go przed wiekiem 
odczuwali nasiQprzodkowie! 

Co 
Kościuszko uczynił 

dla ludu polskiego. 
Po bitwie racławickiej Koś

ciuszko, aby uczcić niezwykłe 
męztwo polskich kmieci i 
okazać, jak ich wielce poważa, 
ubrał się w chłopską białą 
sukmanę, a na głowę wsadził 
czerwoną czapkę krakuskę, i 
tak g© najczęściej widujemy 

obrazach. Miała Polska na 
wielu sławnych i zasłużonych 
mężów, żaden z nich jednak 
nie kochał tak gorąco i nie 
starał się tak usilnie o dobro 
włościan polskich, jak Tade
usz Kościuszko. Przekonawszy 
się, że szlachta nietylko" źle 
się z ludźmi obchodzi, ale; 
ifawet ^icisfca rodzfny - tyćft, 
którzy poszli walczyć za Oj
czyznę, rozporządził on 
po bitwie racławickiej, że 
pańszczyzna, t. j. robocizna 
dla dworu, jest o połowę 
zmiejszona, a dziedzicom i 
ekonomom zalecił, aby się 
sprawiedliwie i łagodnie z 
ludem obchodzili. „Koniecz
ną jest rzeczą," są słowa 
Kościuszki, ,,aby lud czuł, iż 
bijąc się przeciw nieprzyjacie-
lpwi powszechnemu, znajduje 
polepszenie losu swego, że 
stan jego nierównie będzie 
szczęśliwszy w uratowanej z 
niewoli Polsce, aniżeli gdy w 
niej obcy przewodzić będą." 
Jasna to jak słońce prawda, 
a jednak zniewolony był 
Kościuszko po kilka razy 
dobitnie ją szlachcie przy
pomnieć. 

Dnia 7-go Maja 1794 r. w 
obozie pod Połańcem wydał 
Kościuszko uniwersał, t. j. 
prawo, gdyż miał władzę sta
nowić prawa, urządzające po
winności gruntowe włościan i 
zapewniające dla nich sku
teczną opiekę rządową, bez
pieczeństwo i sprawiedliwość. 
W tym uniwersale czytamy 
w y r a ź n i e ,  ż e  w ł o ś c i a n i e  
p o l s c y  s ą  w o l n i ,  ż e  
mogą zatem, gdzie chcą się 
przenosić. Każdy włościanin 
miał zatrzymać jako 
własność ziemię, którą dotąd 
dla siebie uprawiał. Rodziny 
tych, którzy biorą udział w 
wojnie, są zupełnie od pań
szczyzny zwolnione na czas 
walki. 

Dla przeprowadzenia tej 
zbawiennej ustawy miały być 
ustanowione w całej Polsce 
okręgi, liczące po 1000 do 
1200 gospodarzy. Nad każdym 
okręgiem był ustanowiony 
osobny urzędnik, który od

bierał skargi od ludu w jego 
uciskachv9 od szlachty, gdyby 
zachodziga niesforność lub 
nieposłuszeństwo włościan. 

Kościuszko prosił ducho
wieństwo obojga obrządków, 
t, j.jrzymskiego i greckiego, 
aby ten uniwersał, zwiastują
cy wolność polskiemu i rus
kiemu ludowi, przez cztery 
niedziele z ambon w kościo
łach i cerkwiach czytywali i 
objaśniali.,, Duchowni," odzy
wa się Kościuszko, ,,oświecać 
lud powinni, że pracując pilnie 
około, roli swojej i dworskiej, 
równie miłą czyni Ojczyźnie 
ofiarę, jak ten, kto ją orężem 
od zdzierstw i rabunków 
żołnierstwa nieprzyjacielskie
go zasłania: że pełniąc powin
ność względem dworów, zwła
szcza tak sfolgowaną przez 
niniejsze urządzenie, nic inne
go nie czyni, tylko winny dług 
wypłaca dziedzicom, od któ
rych grunta trzyma. 

Większość szlachty niechęt
nie przyjęła rozporządzenie 
KosAszki, choć to l>yło tylko 
^do^^ilnii; Kbst^ucyi 3- go 
Maja, a lud wiejski nie zrozu
miał ważności tego postano
wienia. Najwięcej jednak nasi 
przeciwnicy przeszkodzili, że 
uniwersał Kościuszki nie 
został wykonany. W każdym 
razie był to pierwszy kamień 
węgielny dla poprawy losu 
włościan, a Kościuszko po 
Kazimierzu Wielkim jest pier
wszym z Polaków, który 
szczerze i skutecznie pracował 
dla duchowego i materyalne-
ko dobra ludu polskiego. 

KOŚCIUSZCE. 
Szczęśliwa ziemia, 

Co ci życie dała.... 
Szczęśliwa kolebka 

Co cię kołysała, 
I ziemia ta sławna, 

Coś ty był jej synem.... 
Boś zasłynął w świecie, 

Cnotą - męstwem - czynem!.. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

MIESIĄC MARYI. 
Zbliża się pora w roku 

całym najpiękniejsza, czas 
najbardziej pożądany i ceniony 
powszechnie, to nasza wiosna 
radosna a z nią maj uroczy. 
Rzewna pobożność ludu pol-
kiego, by dać wyraz gorącej a 
głębokiej czci powszechnej dla 
Matki Zbawiciela świata, jakby 
nie dość mając świąt i dni 
ur ̂ czystych służących ku temu 
ce^bwi w przebiegu całego 
rę ^u kościelnego, poświęciła 
ni ]Jto cały jeden miesiąc Maj, 
nis£siąc najpiękniejszy, szcze
gólniejszej czci Matki Bożej. 
Sijoro bowiem w miesiącu 
tyku cała przyroda roztacza W . _ 
svfe wdzięki, a pola i łąki 
napełniają się rozgłośnym 
śpjiewem ptaków i miłą kwia
tów wonią, zdobią wdzięczną 
ich krasą i okrywają bujnem 
kwieciem, - więc f przystało 
pobożności ludu naszego, by 
co przyroda ma w tym czasie 
najpiękniejszego, złożyć w 
dani Niebios i Ziemi Królowej. 

Więc w starej naszej oj
czyźnie, po polach pokrytych 
różnobarwnym kobiercem, po 
wzgórzach i w dolinie, przy 
i śród odpoczynku, biegnie 
pod strop niebieski na całym 
obszarze ziem polskich z tysią
ca ust pobożnych ożywcze 
hasło, serdeczne wezwanie, a 
dobyte z gorącej piersi zlewa 
się wnet w podniosłą pieśń 
pobożną, rozbrzmiewającą da
leko i szeroko potężnem 
echem: 

Zawitał dla nas majowy poranek, 
Niebo i ziemia jasno się śmieje, 
Zbierajmy kwiaty,aby upleśó wianek 
Lecz wianek taki, który nie wię

dnie je. 
To pobożne usposobienie 

ludu naszego mając na wzglę
dzie, . idąc zarazem za myślą 
przewodnią, jaka je wywołała, 
zaprowadzono już we wszy
stkich dzielnicach polskich 
uroczyste nabożeństwo majo
we ku większej a trwalszej czci 
Boga Rodzicy, za przykładem 
Ojców Tow. Jez., którzy w 
zeszłym jeszcze wieku we 
Włoszech podobne nabożeń
stwa urządzali, a w pierwszej 
połowie bieżącego stulecia w 
Galicyi, po raz pierwszy w 
Tarnopolu, około r. 1823 je 
wprowadzili (X. Mrowiński; 
0 czci Matki Boskiej. Lwów), 
w pien^zyfeh póćlat£aqji tu i 
owdzie tylko w niektórych 
miejscowościach, a dziś w 
w wielu kościołach, kaplicach 

mieszkalnych domach to 
nabożeństwo się odbywa, przy
nosząc zawsze błogie w spra
wie zbawienia owoce, groma
dząc całe rzesze wiernych, 
zwłaszcza po całodziennej 
pracy i trudach, w obręby 
świątyni Pańskiej, by śród 
uroczystego nastroju religij
nego oddać u schyłku dnia 
wspólną modlitwą i pieśnią 
cześć winną Matce ukochanej. 

Porządek nabożeństwa ma
jowego, czy to porannego, czy 
zwłaszcza wieczornego wszę
dzie też prawie po polskich 
kościołach na tamtej i tutejszej 
półkuli jęst jednaki. Przodując 
w niem i nadając mu właściwy 
kierunek, korzystają kapłani 
z nadarzonej sposobności, by 
w naukach serdecznych podać 
pobożnemu ludowi zbawienne 
przestrogi, by go zagrzać i 
zaprawić do stanowczego na
śladowania wzniosłego wzoru 
życia i cnót Bożej Rodzicielki 
1 w ten sposób przyczynić 
się do pożądanego wielce 
wyniku tego nabożeństwa, te
go mianowicie, by serca wier
nych stały się najpiękniejszym 
ołtarzem Matki Bożej, by je 
zdobiły kwiaty, wonią cnót 
chrześciańskich dzielniejsze i 
piękniejsze jeszcze krasą wew
nętrzną, niż te, którymi zdobią 
ołtarze swej Królowej, by 
jednem słowem z takich 
przedewszystkiem kwiatów 
serca upleść w błogim 
czasie nabożeństwa majowego 
wieniec, lecz, jak chce pieśń 
sama, wieniec taki, który nie 
więdnieje. 

Kiedyś Kapelan, czy Prezy
dent s. p. Domu Emigracyj
nego, odpowiadając na ataki 
Ślisza, podał jako racyę fizykę, 
czemu Dbm nie został inkor-
porowanyponieważ w Domu 

rzeczonym ,, forniczery*' czyli 
meble były bardzo liche. A 
to jego zdaniem było przesz
kodą do inkorporacyi. Slisz 
n a t u r a l n i e  ś m i a ł  s i ę  z  g r e e n  
h o r n a i słusznie, bo rze
czywiście zdradził swą grubą 
nieznajomość rzeczy i wyrazu 
,, inkorporacya.'' 

Daleko lepiej i praktyczniej 
wywiązał się ze swego zada
nia X. Rektor, któremu 
Buffalowski ,, Soborczyk"tak
że nakazał swój zakład inkor-
porować, a i inspektorów 
naznaczył. Oto na pierwszym 
mitingu X. Rektor wszystkie 
wszy z całego duchownego 
zakładu bezpiecznie zainkor-
porował za kołnierz inspekto
rom i ma teraz spokój od 
nieproszonych gości. Tak 
trzeba było postąpić i ze 
Sliszem. 

* 
* * 

Ex-kleryk Jabłoński, obec
ny Redaktor ZGODY, szydzi z 
GAZETY KATOLICKIEJ, że ta 
wierzy w cuda. Nie wiadomo 
rzeczywiście, co w tym osob- • 
niku bardziej podziwiać, czy 
jego idiotyzm, czy bezczel
ność. Paraduje ze swojem 
niedowiarstwem tak jakby z 
jaką osobliwością. Toć i osioł, 
syn swojej matki, lubo nie 
jest ani exklerykiem, ani ex-
bakalarzem, a na gramatyce 
polskiej z pewnością tyle się 
zna co i Jabłoński, również w 
cuda nie wierzy. Dowodzić 
cudów takiemu zepsutemu 
ignoramusowi argumentami 
metafizycznemi, szkoda papie
ru, bo on na tem się nie zna;, 
posądzać go o zdrowy chłop
ski rozurti (common sense) 
także nie można, bo gdyby go 
miał, toby musiał widzieć w 
tem cud największy, że on, 
ignoramus, Jabłoński który 
zdania gramatycznie i logicz
nie po polsku skleić nie umie 
— jest redaktorem polskiej 
gazety w Ameryce. 

Pieśni Kościelne. 
Pan Organista 

JÓZEF GOŁUSZYŃSKI 
1928 Alice Anna Str, 

Baltimore, M. D. 
wydał zbiór najpiękniejszych nieśni 
kościelnych dla dzieci. Książka ta 
obejmuje przeszło 200 stronnic do
brego druku i zawiera najwięcej 
po kościołach polskich śpiewane 
pieśni, z dodatkiem Godzinek, 
Gorzkich żah 1 t. d. 

Je-it to śpiewnik kościelny 
przystępny i bardzo przydatny dla 
dzieci, przeto poleca się przewie-
lebnemu Duchowieństwa 1 Czci
godnym Rodakom, dbającym o 
utrzymanie śpiewu polskiego po 
polskich kościołach w tym kraju, 
aby raczyli się przyczyniać do 
rozpowszechnienia tego cennego 
wydawnictwa po domach polskich 
w Ameryce. — Kosztuje tylko 25 
centów. Kupującym w większej 
ilości daje się wysoki procent. 

9 

Dom na sprzedał. 
Dom i 20 lotów na sprzedaż. 

Cena przystępna. Zgłosić się pod 
adresem: W. Wałdowski, box 6, 
Downers Grove, UL — Jest to 
niedaleko Chicago. 
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