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

wi trzech nowych abonentów i 
prześle nam za nich całoroczny 
abonament, będzie dostawał za 
awoj% fatygę przez cały rok jeden 
egzemplarz Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzęt
nych, rzetelnych agentów/ zasługi 
*ch należycie wynagrodzimy. 

Prezent za przesłanie carło 
rocznego abonamentu dajemy tylko 
tym, którzy naprzód za Katolik<* 
zapłacą. 

Kto odbierze z poczty trzy 
gazety, uważanym jest za abonentami 
odpowiedzialnym za abonament. 

Kto zmieni adres, powitiien 
natychmiast podaó wydawcy Kato 

$&ka swój nowy adres. 
Abonentom, którzy wyraźnie 

aie odmówią, gazety za pośredme-
twem listowego lub innego 
urzędnika pocztowego, Katolik po-
sełany będzie dalej. Skoro kto 
saprzestanie odbierać gazetę, po
winien wpierw zapłacić, jeżeJi co 

ni% winien. 
Pieniądze za i dla Katolika 

Ntależy przesełaó przez pocztowy lub 
^xpresowy Money Order.  Możnn 
też przesełaó abonament w dola 

•fach papierowych, przez Postal 
note, albo w jednocentowycli lub 
dwucentowych znaczkach poczto 
wych, lecz jeżeli abonament, w 
taki sposób przesłany, w drodze 
przepadnie (co się w tym 'iivju 
bardzo rzadko zdarza} wydawca 
Katolika nie bierze za to na siebie 

•odpowiedzialności. Takie listy 
najlepiej k^zaó na poczcie registio. 
waó, bo wtenczas urząd pocztowy 
kierze na siebie odpowiedzią!noś<5, 
^śe wraz z zawartością, dojdą na 
miejsce przeznaczenia. Wszelki* 
#.isty oraz prze3ełki pieniężne do 
Katoliku adresować; 

H. Derdów ski 
59 E. 2nd Str. 

WINONA, Minn. 

Marcypan. 
WIARA I OJCZYZNA twierdzi, 

jakoby KATOLIK odmawiał 
ludzi od ofiar na kościół. Jestto 
prawda, jeżeli pewni ojczul
kowie uważają kościół jako 
pole szarlataneryi na zbrodni
czą czasem skalę. 

— o —^ 
ZGODA się liczy z Papieżem. 

Niebawem z pewnością się 
ofieyalnie liczyć zacznie z 
Panem Bogiem w niebie, aby 
go oszukać. 

— o — 
Exlewita o oślich uszach, 

redaktor ZGODY, przeląkł się, 
-czytając o laurach, które 
padły na skroń detroickiego 
lewity za powieść: Redaktor w 
zalotach. Mruknął pisarz od 
_ZGOt)Y:,,Będę miał konkuren
ta! — 

— o — 
Ulubionym przedmiotem 

rozmyślań nabożnych w se-
minaryum detroickim są mar
cowe donkiszoterye profeso
rów. 

W Zjednoczeniu szemranie, 
ale WIARA I OJCZYZNA drukuje 
projekty ligi. Liga zmar
twychwstańcom- bliżej jest 
serca, niż zjednoczenie.Ojczul-
kowie trzymają się widocznie 
zasady:Smaczniejsze są gołąb
ki w powietrzu od tych na 
patelni. 

ZGODA się liczy z zasady z 
potęgami tego świata. W 
danym jednakowóż razie po
kazało się, że w rachunkach 
mierne posiada tylko wiado
mości. Morgenstern 

— o — 
KATOLIK ma się pono wy

nieść do Bay City, według 
WIARY I OJCZYZNY, bo mu w 
Winonie za ciepło. Nie kole
go! Nie dosyć tutaj mu
zykalnie. Brak takich rycz^ 
cych szajstrów, jak ci którzy 
chłopom WIARĘ I CJCZYZNE 
gwałtem narzucili. 

— o -
Żyłka malarska lwowskich 

Mośków ślini się na widok 
obrazu menażera, łapą żydow
ską olejkowanego. 

— o — 
WIARA I OJCZYZNA nazywa 

nas głupim i nieprzyjacielem 
Kościoła. Z obowiązku-chrześ 
ciańskiego powinni Zmar
twychwstańcy przysyłać mi-
syonarza do Winony, aby nas 
nawrócił. 

Chociaż głupim nazwali 
KATOLIKA Zmartychwstańcy, 
radzą w końcu, abyśmy się 
poważnymi zajęli rzeczami. 
Głupota i rzeczy poważne tak 
się zgadzają, jak menażer i 
uczciwość. 

Aż dwóch milionów Pola
ków w Stanach Zjednoczo 
nych doliczył się p. Modest 
Maryański w ostatnim ,,Prze
glądzie Emigracyjnym." — 
Jest tyle licząc żywych i umar
łych. 

W Krakowie ukarano żyda 
za to, że przebrał się za księ
dza. Chicagoscy żydkowie są 
sprytniejsi. Dadzą się nasam-
przód wyświęcić i chodzą 
potem bez maski. 

Klasztor podporą, 
humbugu. 

Jedna z najnędzniejszych 
polskich osad farmerskich w 
Stanach Zjednoczonych jest 
Pułaski, w Stanie Wisconsin, 
niedaleko miasta Green Bay. 

Jadąc mimo tej osady ko
leją, widzi się najczęściej 
moczary i zarośla, a gdzie 
grunta wyżej leżą, mchem 
obrosłe puszcze, i śród tego 
wszystkiego wysoko w górę 
sterczące opalone drzewa. 
Gdzie jeszcze pnie wydobyte 
nie są tain pomiędzy niemi 
prawie tylko mech. Trawa 
rzadko gdzie rośnie. 

Pomiędzy pniami i chójara-
mi opalonemi widać gdzie
niegdzie nędzną chatę, niby 
polską farmę, ale właściciela 
jej tylko w zimie w niej 
spotkasz. W lecie on w dale
kich stronach na robocie, by 
zarobić na życie dla siebie i 
rodziny, gdyż jego farma, z 
powodu nieurodzajności grun
tu, wyżywienia mu nie da. 

Ziemia dla tego nie rodzi, 
że przez zarośla tamtejsze 
przeszedł parę razy oęień 

wszelką tłustość wysu
szył, a ziemię pomieszaną z 
gliną tak przepalił, że podob
na do podsuszonej przy ogniu 
pacówki. 

Przed 12 laty okolica ta 
głuchą była pustynią. Potem 
osiedlili się tam Szwedzi, ale 
już po dwóch latach ztamtąd 
się wynieśli, by nie umrzeć z 
głodu. Następnie zakupił 
grunta od Szwedów oraz inne 
przyległe, pewien szwedzki 
przedsiębiorca, sprowadził z 
Europy paru zakonników 
Franciszkanów, po polsku 
mówiących, i pobudował im 
z desek klasztór, przy którym 
wnet stanęły dwa domki na 
, ,sztory.'' To wszystko naz
wano Pułaski. I dalej 
ściągać do tej osady Polaków 
na farmy; wiedział bowiem 
kolonizator dobrze, że tylko 
pomiędzy Polakami znajdzie 
głupców, którzy pójdą na 
takie uroczyska. 

Obraz klasztoru wymalowa
ny w gazetach i na plakatach, 
rozpowszechnionych po wszyst
kich polskich osadach w tym 
kraju, przyciągał. Gazety 
polskie pod niebiosa wychwa
lały dobroć gruntów szwedz
kiego kolonizatora — zewsząd 
spieszyli Polacy do sławnego 
klasztoru i ciężko zapracowa
ne sta i tysiące pakowali 
humbugiście do kieszeni. A 
kazał sobie dobrze płacić. Za 
grunta, które sam kupił, pła
cąc niespełna dwa dolary akier, 
brał po dziesieć, po 12 dola
rów i więcej. Pomiędzy pnia
mi (bo drzewo sam wpierw 
wyrąbał i sprzedał) kazał 
oczyścić pasy dla dróg, a po 
jednej i drugiej stronie dróg 
zrywać mech i siać trawę, 
poczem wmawiał w kupują-
cych, że w pierwszych po
czątkach ze samego chowu 
bydła będą mogli mieć 
wielkie zyski. 

Kolonia pomimo to z po
czątku bardzo wolno wzrasta
ła, bo pierwsi osadnicy, 
przekonawszy się po paru 
latach, że na gruncie nic nie 
rośnie, porzucili farmę, po
traciwszy co mieli, i z pow
rotem odjechali do fabryki 
na robotę. Szczęśliwy, kto 
znalazł głupiego, co od niego 
farmę odkupił. W taki spo
sób niejedna farma z zabudo 
waniami do dzisiaj tam pozo
staje bez pana. Czasem zaś 
sam kolonizator za bezcen 
kupił farmę od osadnika, 
wyprowadzającego się do 
miasta, i sprzedał ją innemu 
W ten sposób wiele farm 
w Pułaskim w ostatnich latach 
już z jakie 10 razy było 
sprzedanych. 

Tymczasem gazety polskie, 
dobrze przez Szweda płacone, 
dalej podawały szumne ogło
szenia i zachwalały łatwowier
nemu ludowi naszemu okolicę 
dokoła Pułaskiego, gdzie niby 
istne niebo na ziemi, gdyż 
Polacy w swojej osadzie 
klasztór mają. 

Tylko my, przestrzeżeni 
przez rodaków, którzy się na 
szwedzkich farmach zupełnie 
zruinowali, w ostatnich latach 
pisaliśmy o tym humbugu 
szczerą prawdę, ostrzegając 
rodaków przed zastawioną na 
nich łapką. 

Ale nasze chłopy na prawdę 
nie zważają; koniecznie chcą 
być w pole wyprowadzeni. 
Mało kto nas usłuchał, a 
tymczasem jakiś tutejszy agent 
humbugowski naprzód jednę, 
potem drugą familią, z samej 
Winony zdołał wywabić do 

Pułaskiego. 
Ciężko te dwie familie w 

jednym roku odpokutowały za 
lekceważenie sobie ojcowskich 
przestróg naszych. 

W Sierpniu rodzina Smag-
lików wyniosła się do Pułas
kiego, płacąc $9.00 za akier 
gruntu, a dzisiaj już okropnie 
przeklinają owego agenta, 
życząc mu, by się do piekła 
dostał i nigdy więcej z niego 
nie wyjrzał. 

Ojciec drugiej familii także 
już, na początku bieżącego 
miesiąca, ztamtąd wrócił, 
poniósłszy ciężkie straty. 

Od innego uciekiniera z 
szwedzkiego raju pod Green 
Bay dowiadujemy się, że tam 
świeżo niejakiś Czapiewski 
kupił sobie spory kawał grun 
tu, płacąc po 11 dolarów za 
akier, a potem, dobrze sobie 
te dobra swoje obejrzawszy i 
poznawszy nędzę sąsiadów, 
wcale się tam nie osiedlił. 

Z farmerów w Pułaskim 
prawie każdy tak biedny, że 
nawet dwóch dolarów za ga 
zetę zapłacić nie może. Cóż 
sądzić o tarmach, gdzie ról 
nicy rokrocznie mąkę kupo 
wać muszą, kontentując się 
najlichszym gatunkiem, po 
$1.25 worek?. To też mało 
tam jest gaiet rozpowszech
nionych, a za te. które się 
tam rozchodzą, wydawcy, z 
bardzo małemi wyjątkami, nie 
dostają zapłaty, Tem bardziej 
dziwi nas ta okoliczność, że 
ks. Schneider, jedyny praw
dziwy zakonnik pozostały w 
klasztorze, ostrzegł w zimie 
swoich biednych parafian, z 
ambony, aby winońskiego 
KATOLIKA nie abonowali. 
Wszakże pismo nasze, i bez 
jego szastania się, w Pułas
kim tylko dwóch miało abo
nentów. A zaprawdę chętnie 
by je tam, nie zważajac na 
żadne podszczuwania, każdy 
farmer w dom przyjmował, 
gdybyśmy tylko chcieli pose-
łać je na kredyt, jak dawniej 
czyniliśmy. Ale każdy do
świadczony wydawca w tym 
kraju wie, że od mało które
go tamtejszego abonenta 
mógłby się spodziewać zapła
ty, gdyż czasem nawet na sól 
braknie ludziskom, — więc 
strzeże si ę narażać na pewną 
stratę. — Życzymy każdej 
gazecie, cieszącej się wzglę
dami zakonnika Schneidra, 
aby wszystkich polskich far. 
merów w Pułaskim i w 
sąsiednim Hofa Parku pozys 
kała jako abonentów. Nie 
zrzdrościmy jej zysków, jakie 
sobie zjedna przez mniszą 
pomoc. 

Więcej jeszcze originalnem, 
niż samo potępienie Katolika, 
jest powód tego potępienia, 
jaki z ambony podał areyu-
czony lewita w habicie.Powie-
dział, iż Katolik dla tego 
zasłużył na klątew^ kościelną, 
że trzyma z wyklętym księ
dzem Kolasińskim. 

Trzeba wiedzieć, że było 
to wówczas, kiedy Katolik, 
kilka tygodni naprzód poin
formowany o postanowieniu 
Monsignora Satollego wzglę 
dem ks. Kolasińskiego, prze
powiadał rychłe pojednanie 
tego kapłana z Kościołem. 

Nie połapał się czcigodny 
ojczulek, że to właśnie wi-
noński Katolik pracował na 
korzyść Kościoła,podczas gdy 
on w swojej średniowiecznej 
głupocie słuchaczom ich 
zdrowy chłopski rozum w 
głowach przewracał, przed 
stawiającym to, co istotnie 

było i jest dobrem,jako god
ne potępienia. 

0 przewrotności O.Schnei
dra świadczy i to, że skoro 
tylko zoczy w kościele klasz
tornym, który zarazem jest 
kościołem parafialnym dla 
okolicznych farmerów, inno
wiercę. natychmiast każe go 
za drzwi wyprowadzić. To zaś 
naraża parafian na różne 
nieprzyjemności ze strony 
rozproszonych po polskiej 
osadzie innonarodowców. 

1 tak pewien Anglik, jadąc 
do miasta, zaprosił idącego 
pieszo farmera na wóz do 
siebie. Ale jakżeż się oburzył, 
gdy potem w drodze wędro
wiec wygadał się, że jest 
Polakiem. — Gdy bym wie
dział — rzekł — żeś ty Polak, 
nie byłbym ciebie ze sobą 
zabrał, bo wasz ksiądz wypę
dził mnie z waszego kościoła 
(If 1 woidd know you are a 
Polander, 1 woidd qive You no 
ride,because Your priest drove me 
out of Your church).§ 

Dosyć, że farmerzy już 
poznali się na tej klasztornej 
mądrości i pragną sie zupeł 
nie usunąć od klasztoru, z 
którego tylko tę mają przy
jemność, że bardzo często 
miewają u • siebie jako gości 
kwestujących Braciszków .pro
szących o jaką ofiarę na 
klasztór. Skoro zaś osobny 
kościół farmerski stanie w 
Pułaskim, zaschnie i główne 
źródło dochodu patrów, i 
będą musieli sobie gdzieindziej 
życia szukać, a posiadłość ich 
w Pułaskim za bezcen kupi 
pan kolonizator, wielbiąc 
zakonników, że dopomogli mu 
do szybkiego rozsprzedania 
jego puszcz a tem samem do 
bogactwa i doczesnego szczęś
cia. Piekła za zrujnowanie 
tysiąca familij polskich 011 sie 
nie lęka. Perswaduje sobie 
bowiem, iż od tego już daw 
no modły pobożnych mnichów 
go uwolniły. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Objawienia się Najw. 
Panny Maryi we 

Włoszech. 
Przewielebny ks. Prałat 

Smoczyński 2 Tęczynka w 
Galicyi podaje w ostatnim 
Riimjrze Gazety Kościelnej 
następujące wypadki Objawie
nia się Najśw. fMaryi Panny 
w ostatnich latach we Wło 
szech: 

Dma 22 Marca 1888 r. w 
górach Apenińskich pomiędzy 
Rzymem a Neapolem objawiła 
się Matka Najgw. dwom ubo
gim wieśniaczkom, które 
szuKająo zagubionych owiec, 
zapuściły się pomiędzy góry i 
spostrzegły wielką jasność, 
wychodzącą ze szczelin jednej 
skały. Gdy tam spojrzały, 
zobaczyły wśród wielkiego 
blasku Najśw. MatkęBolesną z 
z 7 mieczami, wbitemi w 
serce i oczami podnieeionemj 
ku niebu, a klęczącą nad 
martwem Ciałem Chrystusa 
Pana. Odtąd kilkaset osób 
miało to samo wielkie szczęście 
widzieć to zjawisUo, co pod 
przysięgą zeznały przed Bisku
pem tej dyecezyi. Od 7 lat 
zaszło też tysiące uzdrowień za 
przyczyną Matki Boskiej z 
Kastelpetroso, bo tak się 
nazywa ta miejscowość cu
downa. Na tem miejscu buduje 
się juz wspaniały kościół z 7 
kaplicami na cześć 7 boleści 
matki Najśw. Jedna z nich 
będzie się nazywała polską, 

sHii 

gdyż buduje się ze sKładefc 
zebranych w całej Polsce, a 
wynoszących dotąd przeszło 6 
tysięcy marek. Kościół wznosi 
się obecnie już B metrów nad 
ziemią. 

Drugie objawienie zdarzyło 
się w Oeimo niedaleko miasta 
Lor^tu. Roku 1892 kilku 
bezbożników, wychowanych w 
teraźniejszych szkołach masoń
skich, zaczęło robić rozmaite 
wybryki, w czasie uroczystości 
Bożego Ciała, ażeby zamącić 
procesyę z Najśw. Sakramen
tem, a posunęli się nawet do 
tego, że podpalili baldachim. 
Nad wieczorem tego dnia 
zerwała się straszna burza i 
poczyniła okropnespustoszenia 
w całej okolioy, a nazajutrz 
rozbiegła się wieść, że Matka 
Boska Bolesna oa obrazie w 
kapliczce przydrożnej za mia
steczkiem Osimo podnosi oczy 
do góry i zalewa się łzami. 
Zbiegło się moc ludu, a zoba
czywszy cud, wszystko płacze 
jęczy i modli się. Rząd wysyła 
policyę i żandarmeryę dla 
zbadania rzeczy,a myśli sobie, 
że to jakieś złudzenie.Przyszło 
i wojsko dla utrzymania 
porządku, bo zbiegowisko było 
ogromne. Wysłana komisya 
przez rząd końozy swe czynności 
tem, że przełożony komisyi, 
wzruszony tem, co widzi, 
wiesza przy obrazie swój 
zegarek jako wotum, a to 
samo czyni i jeden z oficerów, 
dowodzących wojskiem.Pojawi-
ły się i tutaj cuda; jedno 
dziecko aaprzykład głuchonie
me od urodaenia przemówiło 
zaraz na miejscu: „Mamusiu, 
mamusiu, Matka Najświętzza 
uzdrowiła mnie!" 

Trzecie objawienie się Matki 
Boskiej zdarzyło się w mieście 
Fraskati pod Rzymem, dnia 
26 Grudnia ,1893 w dzień św. 
Szczepana w klasztorze PP. 
Augustyanok. Była tam młoda 
zakonnica, liczącą zaledwie 28 
lat, tknięta przed miesiącem 
paraliżem nóg, a odzyskała 
zdrowie w następujący sposób. 
Kiedy w dzień św. Szczepana 
inne zakonnice o samem 
południu byiy przy obiedzie, 
w celi nieszczęśliwej powstała 
wielka jasność, a wśród tej 
jasnośji objawiła się Najśw. 
Panna z Dzieciątkiem Jezus 
na rękach. Na ten widok 
przelękła się chora zakounica 
i o>łapiała.Wtedy Najśw.Pjanna 
rzekła do niej. Nie bój się, 
córko moja, jestem dziewicą, 
Matką Bjjęa, wzywaną codzien 
nie przez ciebie zwłaszcza w 
tej twojej chorobie, a wzy
waną pod nazwą pompejań-
sKiej. 

O święta Dziewico, Sdrzecze 
chora, modliłam się do Ciebie 
o uzdrowienie, z tą pewnością, 
że będę wysłuchaną, nie tyle 
dla mnie, ile dla tych sióstr, 
które czuwając przy mnie, nie 
mają we dnie i w nocy wypo
czynku. 

Ł*ska, której odemnie żą
dałaś, odpowie Najśw. Panna, 
będzie ci udzieloną i to za 
twoje poddanie się i twą wiarę. 

Jeżeli nie mam dostatecznej 
wiary, odrzeczp chora, Dzie
wico błogosławiona, wzmocnij 
mi ją. 

Wtedy Jezus i Mar;a rzekli: 
M.ej ufność córko! i dotchną-
wszy się iej nóg obydwoma 
rękami, Najświętsza Dziewica 
rzekła ,,Wstań''. — Zjawienie 
znikło, poczem chora z oczami 
przyćmionemi od wielkiego 
światła porwała się z łóżka, 
ubrała się natychmiast, i 
zbiegła po schodach do koś
cioła. Podziękowawszy Bogu 
za wielką laskę przed Naj
świętszym Sakramentem poszła 
do s óstr do izby jadalnej. 
Zdziwienie i radość niesłychana 
ogarnęła wszystkie. Poszły też 
czemprędzej do Kościoła i z 
najgorętszem uczuciem odśpie
wały: Te Deurn! 

j 


