
/ 

. . I - ,  I  f & 

^  ^  "*  ' '  , ł  ^  - f ^ t < m  

T^TPl^P***tWF^RWW? y 

? ••!. 1.4 ii*-" fv *V ., •><•*. "I S ł =Wr 1 

E!c:rr#nv̂  wrmwwi 

BOŻE ZBAW POLSKĘ! 

Nr. 20. Winona, Minn., dnia 17 Maja 1894 roku. 
{Entered at the Postoffice Winona Minnesota, as „Second Class' ''mail matter.) 

Rok 9. 

Redaktor i wydawca: Hieronim Derdowski. 
AI>K£^ KATOŁIK4: Katolik, 59 E. 2nd Str. Winona* Minn. 

m*3 fP 

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

1) Pan Rudolf Michałow s ki, 
teraz w Stanie Illinois; 

2) Pan Teofil Derdów ski, 
agitujący dla KATOLIKA w Manis
tee, Mich. 

WIEC. 
Przy otwarciu wiecu w dniu 

8 Maja, po południu, w 
Chicago w sali szkólnej przy 
ulicy Bradley, obecnych było 
233 delegatów, (w tej liczbie 
21 księży) z 280 mandatami. 

Przewodniczącym wybrano 
p. Piotra Kiołbasę, sekreta
rzem p. Dra Czupkę, redakto
ra Baltimorskiej Polonii. 

Nazajutrz odprawił nainten-
cyą wiecu wiel. ks. prałat 
Miśkiewicz z Pittsburga na
bożeństwo. Kazanie powiedział 
wiel. ks. Gulski z Milwaukee. 

Otwarcie o godz. 10 przed
południem. 
. Na zaproszenie przewodni
czącego odmówił modlitwę 
'patryotyczną Wiel. ks. Felix 
Zwiardowski, C. R. z Często
chowy, Tex. 

Sekretarz odczytał kore-
spondencye: 1) List na ręce 
ob. Zahajkiewicza od ks. Edw. 
Rajnerta z Briecefield, Berry 
Co., Mo. z życzeniami dla 
Wiecu i Ligi. 2) List od 
Bolesława D. Zasady z 
Ashland, Wis., w imieniu 
Polaków zebranych na mass-
meetingu w Ashland, na 
którym obrano delegatem na 
Wiec ks. Damiana Koziołek i 
na którym 94 osób do przy
szłej Ligi się zapisało. 3) List 
od p. Erazma Jerzmanowskie
go z New Yorku, usprawie-

powali przeciw celom Ligi, 
ale ponieważ szczycą się tem, 
iż najwyższą władzą prawo
dawczą Związku są Sejmy i 
ponieważ bezSejmu nie wolno 
im nic na własną rękę przed
siębrać, przeto na teraz nie 
mogą w imieniu tego Związku 
nic postanawiać, coby ich 
wiązało, nic działać w sprawie 
przystąpienia lub nieprzystą-
pienia do Ligi. Po krótkiej 
dyskusyi ob. Brodowski wnosi 
o zamknięcie debat,. poczem 
następuje głosowanie, czy Liga 
ma być założoną lub nie. Trzy 
czwarte głosów obecnych 
oświadcza przez powstanie, że 
tak. 

Kilkunastu delegatów przystąpiło 
do stołu przewodniczącego i popro
siło o zwrócenie mandatów, składając 
równocześnie swe oznaki, z powodu 
że otrzymali od swoich mandatary-
uszy polecenie brania udziału tylko 
w naradach Wiecu a nie w naradach 
nad Ligą. Należeli do nich obywa
tele: dr. Lande,AntoniŻdziebłowski 
za ob. Drzymałę (?), Terczewski, 
Małłek, Heliński, Słonimski, Gruen-
wald,Majewski,Magdziarz, Lisztew-
nik, Szadkowski, L. Nowak, Stan. 
Rokosz, D. Ekowski, Barszczewski, 
(w im. ,,Ameryki"), podczas gdy 
oświadczył, że pragnie pozostać w 
Hali, jako reprezentant niektórych 
czasopism europejskich), Józ. Kud-
licki, R. Kót.łowski,J. Adamowski, 
P. Binkowski, Błaszczyński i Mod
rzewski. 

Całe popołudniowe posiedzenie 
poświecono szczegółowemu rozbio
rowi podanego projektu Ligi. W 
dyskusyach zabierali głos ob. 
Beliński, Napieralski, Dankowski, 
Midowicz, Szopiński, Nagiel, Kru
szka i wielu innych. Większa część 
projektu z małemi poprawkami 
została przyjętą — resztę odłożono 
do dnia następnego. 

W czwartek do południa ukończo
no prace nad ustawami Ligi. 

Przystąpiono do dalszych obrad 
nad projektem Ligi; a na wniosek 
Dra Czapki dodano do zadań Ligi dhwiaiący jego nieobecnosc. 

V T . AI T\/T--U 'plan załozenia banku polskiego pod 4) List z Alpena, Mich., od 1 . , T. . f 
Tow. św. Stan. B. M., 
życzący pomyślności Wiecowi 
i Lidze. 5) List od ob. J. 
Ejdymta z PerthAmboy,N. J., 
pisany w imieniu litewskiego 
Towarzystwa Zygmunta Au
gusta. List ten nadzwyczaj 
serdecznie w imieniuLitwinów 
pisany, z entuzyazmem przy-
jęto. 

O godz. 11 na wezwanie 
prezydenta, ob. Midowicz, w 
imieniu komitetu przygoto
wawczego, przedstawia projekt 
założenia Ligi Polskiej. Rzecz 
przychodzi pod obrady, w 
których głos zabierają ob. 
Brodowski, Zahajkiewicz,oraz 
księżaBarzyński i Możejewski. 

Następnie ob. Heliński, 
cenzor Związku Nar. Pol., 
przemówił w imieniu tegoż 
Związku, a mianowicie oświad
czywszy, że cele Związku od 
samego początku jego założe
nia były podobne bo celów 
mającej się zawiązać Ligi, 
powiedział, że przedstawiciele 
Rządu Centralnego tegoż 
występowaliby wbrew włas
nym zasadom, gdyby wystę-

opieką Ligi; oraz plan założenia 
bazarów polskich w miastach ame
rykańskich. Rozprawy nad projek
tem Ligi zapełniły całe ranne 
posiedzenie. 

W y b ó r  u r z ę d n i k ó w .  
Na posiedzeniu po południowem 

obrano zarząd. Wybór wypadł jak 
następuje: 

Erazm Jerzmanowski z New 
Yorku, prezydentem; 

J. Napieralski z Chicago i M. 
Kruszka z Milwaukee, vice-prezy-
dentami. 

S. Szwajkart z Chicago, sekreta
rzem. 

P. Kiołbasa, z Chicago, skarbni
kiem. 

Oprócz tych wybrano do zarządu 
10 radnych, oraz W. X. Gulskiego 
jako reprezentanta duchowieństwa. 

Straż skarbu narodowego stano
wią: ks. A. No wieki z SouthChicago 
i ks. Miśkiewicz z Pittsburga oraz 
ob. Klemens Beliński i And. Bieliń
ski z Chicago, M. Gurman z Mili 
Creek, Wis., F. Nieżurawski z 
Milwaukee, Szczepan Nowak z 
Toledo,O., Wł. Welzant zBaltimore, 
Md., Józef Józefowski z Philadel-
phii i Józef Gąsiorówski z South 
Bend, Ind. 

Przyjęto wniosek panaDr. Czupki, 
aby ustanowićBankPolski wAmery-
ce.Ustanowiono kaheye urzędników 
jak następuje: prezydent $25,000; 
sekretarz $50,000; skarbnik 
$100,000; wszyscy inni urzędnicy 
po $5>000. 

Wszyscy urzędnicy będą bez
płatni. 

Uchwalono (na wniosek ks. 
Nowickiego) założenie polskiego 
seminaryum nauczycielskiego. 

Skarbnik Ligi i Skarbu Narodo
wego nie ma mieć więcej, jak $500 
gotówki u siebie; reszta ma być 
umieszczana w listach zastawnych 
St. Zj. 

Streściwszy za KURYEREM 
POLSKIM i SZTANDAREM prze-
bieg głośnego Wiecu chica-
goskiego, pozwalamy sobie 
podać o nim także parę słów 
od siebie. • £; 

Kazanie wiecowe ks. Jacka 
Gulskiego, streszczone w Ku-
RYERZE POLSKIM, wcale nie 
zgadza sie z jego zasadami 
dotychczas wyznawanemi. Ks. 
Gulski chyba zakpił sobie ,2 
chicagoskich Zmartwych
wstańców, mówiąc: „Wszakże 
nawet karły, nie umiejące się 
wznieść nad poziom osobistych; 
swych interesów lub uraz, 
nie mają odwagi odmó-
wić temu szlachetnemu celowi 
wielkiej wartości. Nie 
mogą tego zaprzeczyć, a 
chcąc rozbić w zarodzie cel 
wzniosły, porzucają prywatną 
sprawę w miejsce narodowej 
i nazywają ją sprawą' OO. 
Zmartwychwstańców." Przy 
końcu dodaje ks. Gulski słowa, 
na które sam zarumienić, się 
powinien, skoro . je czyta 
czarne na białem w KURYERZE 
POLSKIM: ,,Mówię tu ze sta
nowiska zupełnie niezależ 
(sic!) — i gdybym wiedział, 
że tak jest, jak gazety prze
ciwne tej sprawie zarzucają 
Lidze, iż tylko pewna klika 
ma ciągnąć z tąd korzyści, a 
nie naród". . . i t. d. 

Ks. Gulski palnął,, speech", 
jakoby był jeszcze , ,green-
hornem", w sprawach polskich 
w Ameryce i jakoby nie znał 
taktyki i manipulacyi Ojczul
ków Zmartwychwstania P olski 
w Chicago. 

Ks. Gulski swoją obecnoś
cią, swojem kazaniem a la 
Skarga i Woronicz, naszpiko-
wanem historycznemi anegdo
tami z historyi polskiej, napi
sanej przez jakiegoś Niemca,^ 
więcej zaszkodził Lidze, aniżeli 
wszystkie przeciwne gazety. 

Też filozofia. 
O ostatniej encyklice Ojca 

św. do polskich bikupów pisze 
ZGODA, organ narodowców 
między innemi (num. 18 str. 4): 
ZGODA jako organ instytucyi 
czysto politycznej widzi prze
ważnie w Papieżu potęgę, z 
którą w sprawach narodowych 
w danym razie liczyć się trzeba; 

którą się liczą mocarstwa, 
nawet i bezwyznaniowa Fran-
cya.... I bądź co bądź każdy 
bezstronny czytelnik nasz 
przyznać musi, że ZGODA dziś 
reprezentuje ideę. 

Bardzo to jest piękne wyz
nanie wiary. Polityka ZGODY 
podobną jest do usposobienia 
łobuza, który się liczy z ba
kalarzem, bo potężny widzi 
kij w ręku swego mistrza. I 
złodziej kieszonkowy się liczy 
z polieyantem, gdy go w 
zanadto blizkiem spotyka są
siedztwie. Liczy się nawet i 
wilk z owcami, skoro między 

niemi psa i pasterza ujrzy. 
ZGODA wierną faryzeizmowi, 

pokrywającemu patryotyzmem 
zgniliznę umysłu i serca je
dynie się liczy z potęgami. 
Odwieczne prawdy sprawie
dliwości, wolności i przezna
czenia człowieka i narodów w 
szali rozumowania narodow
ców nic nie ważą. Potęga, czy 
knutem, czy batem,, czy na-
hajką, czy kulą, powrozem 
lub mieczem grożąca — ot 
żywiół, na który z namaszcze
niem ZGODA się zapatruje. 
Jakby na tym świecie tylko 
brutalne mocy o pierwszeństwo 
nad nami się ubiegały. 

Dzięki rozprzęgnieniu reli
gijnemu liberalizm i między 
wielu Polakami, tak w kraju, 
jako i tutaj, zatarł ślady praw
dziwego powołania narodów. 
Pojmując wielkość tylko w 
duchu czysto materyalnym, 
gwałtem naród utrzymują i od 
gwałtu giną. Ztąd czytamy n. 
p. w tej samej gazecie nie
mieckiej na jednej stronnicy 
o tryumfach germanizacyi i 
rugowaniu polonizmu, a na 
drugiej jeremiady o prześla
dowaniu niemczyzny pod ber 
łem rosyjskiem. Cywilizacya 

owo.czesna narodów panują
cych bawi się tyllcó w ilite-
resa. Ale oko mędrca wie, że 
ludzkość nie jest wirem krążą
cych się głazów, z których 
większy w proch mniejsze 
obraca. Czuwa nad nami nie
widzialny palec Opatrzności 
Bożej, często jaskrawemi li
terami zapisując wyroki swoje 
w naszej pamięci. 

Śród rozhukanych fal ludz
kich namiętności, śród schyz-
matyckiej Rosyi i bezwyzna
niowej Francyi, wśród niezli
czonych błędów i szaleństw 
narodów stoi na opoce św. 
Piotra — Papież: Nie stoi, 
gróżąc biczem, aby słabszych 
ciemiężyć, ale jak latarnia 
morska śród ciemnej nocy 
przyświeca błędnym żegla
rzom, rozpromienia Ojciec 
św. smutną ziemię strzałami 
wiary, nadzieji i miłości, Jest 
potęgą, nawet największą na 
świecie. W najdalszy ziemski 
zakątek sięga jego światełko, 
dzieląc łzy i bóle człowieka. 

Nie liczy się KATOLIK Z 
potęgą Papieża, bo jakkol
wiek największa, nie może od 
zasad Chrystusowych w „da
nym razie" ani ,,w sprawach 
narodowych" ustąpić. Potęgi 
tego światła się liczą wzajem
nie, jak kramarze — char-
łacze, losy rzucając nad szatę 
słabszego, jak żołdactwo pod 
krzyżem na Golgocie. I sądzą, 
że do tak wiotkich dusz j 
Ojciec św. należy. 

My Polacy, katolicy nigdy 
się z Papieżem liczyć nie mo
żemy, bo jest stróżem naj
droższych skarbów dusz na
szych. Możemy się mu sprze
niewierzyć, możemy nim 

wzgardzić, możemy go się 
wyrzec, ale nigdy nie możemy 
się z nim liczyć. Jako dobre 
owieczki idziemy do niego po 
sól prawdy i zbawienia, albo 
jako parszywych baranów nas 
sam wyrzuci, wcale się z nami 
nie licząc. 

Do tej parszywej trzody 
ZGODA i jej bezstronni abonenci 
razem z ex-lewitą o oślich 
uszach od dawna należą. 

Ofiarność menażera 
i innych chicagoskich 

humbugistów. 

Na ostatnie] str ZGODY Z dnia 
9 Maja spotykamy się z sprawozda
niem z dwóch przedstawień ,,Chaty 
za Wsią" 11a korzyść szpitala pol
skiego Sióstr Nazaretanek. Grano w 
hali Zmartwychwstańców i hali Pu
ławskiego. 

Wydatki komitetu na pokrycie 
kosztów obóch przedstawień dobit
nie cechują zgniliznę i opilstwo chi
cagoskich prewodyrów. 

Pięć -parafii polskich ofiaro
wało piwo, wino, wódkę, cygara, 
szynki, wędliny i wodę sodową 
darmo do baru. Wódkę, sprzeda
no jednakowoż po jednym do
larze za galon. Była to może tylko 
braha? Albo czy ów salonista, który 
po 1 dolarze zapłacił, czasem nie 
woli kupować wódki od komitetu, 
niż z składu? Mimo znacznych po-
dartknków dokupiona-- jeszeze*~^tU&<-
spragnionych gości selcerskiej wody 
i innych rzeczy. Było więc co jeść 
i pić a dochód z tego powinien był 
być czystym zyskiem. Skolekto-
wano prócz tego sporą sumę. Za 
bilety wpłynęło do kasy §405.55. 
Między ofiarodawcami figuruje jako 
największy X. Wincenty Barzyński, 
bo dał 25 dolarów. 

I jeszcze ten świat bezbożny 
śmie menażerowi zarzucać brak 
miłosierdzia. Wnioskować więc 
powinniśmy, że z tyle ofiar i tylu 
biletów sprzedanych, nie przemie
rzając wielkości ofiary menażera, 
Siostry Nazaretanki przynajmniej 
jeden pokoik dla pacy enta w 
swoim szpitalu potrafią należycie 
urządzić. Niestety w Chicago suche 
gardła wodą się nie kontentują. I 
nie na próżno pisała WIARA I OJ
CZYZNA trzy lata temu o Zmar
twychwstańcach jako o najwięk
szym zakonie na świecie. 

Mściwy menażer nie tylko 
między świeckimi księżmi ciągle 
nurtuje, ale i nad biednemi siostra
mi się pastwi, gdziekolwiek może, 
bo one mogłyby sobie przypisać 
godność największych zakonnic. 
Trzebaby było wtenczas wyraz naj
większy dzielić, na co najnowsza 
cywilizacya wiecowa żadną miarą 
zezwolić nie może. Dawniej Siostry 
Nazaretanki miały nadzór nad sie
rocińcem Zmartwychwstańców, na 
który 20 polskich i czeskich parafii 
płaci. Ale, słusznie czy nie słusznie, 
menażer Nazaretacki usunął, biorąc 
Notre-damki. Odtąd między pol-
skiem zgromadzeniem sióstr Naza-
zaretanek i największym zakonem 
miłość wzajemna spadła niżej zera. 
Gdzie termometr powinien według 
miłości Boga i sumienia wskazywać 
wysoki stopień miłego ciepła, zima 
panuje sybir ska. Przyczynili się 
Zmartwychwstańcy do sprowadze
nia Nazaretanek, ale u siebie nie 
chcą je wcale widzieć. Polskie zgro
madzenie jest największemu zako
nowi solą w oku. : 

Ściągnął też menażer porządnie 
z dochodów przedstawienia w swojej 

hali na korzyść szpitala. Już dla 
zgorszenia publicznego hali ni«-
odmówił, ale istnie po żydowsku 
kazał sobie zapłacić. Chodziło o 
szpital w parafii Zmartwychwstań
ców, o pierwszy szpital polski w 
Ameryce. Pierwsze było przedsta
wienie na rzecz tego szpitala. Me
nażer jednakowoż, naśladując Szej-
loka Szekspirowskiego, powiedział 
k o m i t e t o w i ,  ż e  z a  d a r m o  u  
Z m a r t w y c h w s t a ń c ó w  n i e  
ma nic. Chociaż są ciężkie ezasy, 
i szpital na miłosierdzie Boga i ludzi 
jest wskazany, zdarł menażer z wę
d l i n  o f i a r o w a n y c h  o ś m d z i e s i ą t  
dolarów, wcale nie licząc usługi w 
hali. Na domiar kpin z Boga i ludzi 
oddał wspaniałomyślnie imieniem 
ofiary 25 dolarów, zarobiwszy za 
jeden wieczór na szpitalu pięćdzie
siąt pięć dolarów. Niech mu to wyj
dzie na dobre! 

Jeżeli przykład z góry własnej 
tylko przyświeca kieszeni, możnaż\ 
się dziwić patryotom, zbierającym 
wódkę, szynki, wędliny i karmelki 
na korzyść polskich pacyentów? 
Czytamy w sprawozdaniu że 
ż e  s u m a  w y d a n a  n a  p o c z ę s t u n e k  
d l a  o f i a r o d a w c ó w  p r z y  k o l e k t o -
w  a  n  i  u  i  o d b i e r a n i u  o f i a r  
wynosiła $43.70. 

Do tej samej pozycyi powinni 
policzyć i może drugie tyle pienię
dzy, przepitych na korzyść szpitala 
przy próbach, jazdach komitetowych 
i różnych innych „opłatach". 

Dwie trzeba obserwować reguły 
przy składkach i ofiarach publicz
nych w Chicago. Filantrop musi 
jednego i więcej łyknąć przy samej 
obietnicy, a poprawić przy przy
niesieniu swojej ofiary. Najlepiej z 
pewnością wychodzili panowie ko
lektorzy, bo oni z każdym mecena
sem porządnie miłosierdzie skrapia-
li. Przez kilka dni pielgrzymki na 
korzyść szpitala łzawym wzrokiem 

ów 'Małe
mi dniami po przedstwieniach od 
nich cuchnęły. 

Dramat skończył się na tem, 
że z dochodu 040 dolarów wydano 
na pijatykę, hale Zmartwychwstań
c ó w  i  P u ł a w s k i e g o  i  n i e k t ó r e  
potrzebne rzeczy 503 dola
ry. Siostry Nazaretanki odebrały 
tylko dolarów 137. 

Cała sprawa pokazuje, jak 
nędznie przykłady chicagoskiej wiel
kości w własnych sprawozdaniach 
się przedstawiają. Gdyby ludzie w 
innych parafiach w taki haniebny 
sposób mieli szafować groszem 
publicznym,wnetby ich wypłoszono.. 
Siostry Nazaretanki nie tak łatwo 
się dadzą złowić na halę Zmart
wychwstańców i poświęcenie patry-
otyczn^ch opojów. 

Czemu nie naśladować przykła
du podobnych instytucyj? Widzie
liśmy wiele szpitalów, w których za 
p e w n ą  s u m ę ,  r o c z n i e  w p ł a c a -
n ą, można sobie łóżko w przypadku 
choroby zakupić. Księża polscy z 
radością na taki system się. zgodzą. 
Mówimy tylko o księżach świeckich, 
bo od Zmartwychwstańców zacho
waj nas Panie! 

Z powodu te
raźniejszych ciężkich 
czasów będziemy od
tąd kolektowah od 

£ 

abonentów naszych i 
po dolarze. Kto już 
$1.00 winien za gaze-
te, dostanie rachunek O 1 

powinien zapłacić 
półroczny abona
ment, a gdy to uczy
ni, poślemy mu nad
zwyczajny prezent,— 
książkę pod tytułem: 
,,Bajka o trzech bra
ciach, z których dwu 
było mądrych, ajeden 
głupi, o zielonym wę
żu, burym kocie i o 
sroczce bez ogona." 
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