
S£ "V* * V" < ™. * ; •? J? * 

* •* U ».̂ . *« 1 

 ̂ «"V 

/ 

/ 

' , f  '  
' ,U;X *. 4 

y-yi't1-

BOŻE ZBAW POLSKĘ! 

ISr. 51. Winona, Minn., dnia 20 Grudnia 1894 roku. 
(Entered at the JPóstoffice Winona Minn/sbta as „Second Class" mail matter). 

Rok 9. 
Redaktor > wydawca: Hieronim Xkerdowski. A® « SKS K A.T«Ł d RA : Katolik, 1 1 3 — 4  S t r . ,  o p p o s i t e  P O S T  O F F I C E ,  W i n o n a ,  M i n n  

Cała dyskusya o potrzebie, 
,, żałoby narodowej 'skończona, 
skoro znany filozof z kuchni 
menażera orzekł: ,,żałoba być 
powinna," i to nie byle jaka, 
a l e  w e w n ę t r z n a  i  z e  w -
nętrzna. —No proszę'Jak 
to głęboko uczenie i mądrze! 

—o— 

Po łacińsku sobie podzielił 
ten wielki mąż na P r i m o i 
Sec^ndo —,, wewnętrznie" 
i zewnętrznie. W związ
ku z tą filozofią mądrego Le
wity, nasz piekarz ,, Marcy-
panu'J ośmiela się, na pod
stawie ksiąg Mojżeszowych, 
przypomnieć wiernym synom 
Izraela z Nobel strassy, 
u s t a w ę  J e h o w y —  K u c z k i :  
Rozdział od Sury i bubes, 
życie pod szałasem i chodze
nie na bosaka. — Zdaniem 
naszego nadwornego piekarza, 
najlepiej, najłatwiej i naj-
praktyczniej uzmysłowiłoby 
projekt kuchty-filozofa:,, wew-

•^liętraaiie^ ̂ ^«ei^|trznie". 
— o — 

W RZYMIE odbył się 
pogrzeb, któremu równego 
wieczne miasto nie widziało. 
Pewien zbój zamordował, w 
w szatańskiej złości biedną 
Siostrę miłosierdzia, w szpita
lu. Liczyła tylko lat 28. Trzy 
razy pchnął ją sztyletem w 
samo serce. 

— o — 

Orszak pogrzebowy składał 
się z najwyższych dostojni
ków świeckich i duchownych. 
Niezliczone tysiące narodu 
towarzyszyły trumnie na 
cmentarz. Jest jeszcze wiara 
w Rzymie. 

Wieszatel milwaucki, Kazio 
Najmanek, z jednem krzy-
wem a drugiem sowiem śle
piem, zamierza przechrzcie 
s w o j e  „  S ł o w o "  n a  „ M i  1 -
w a u c k i  K l a d r  a d a c z , '  
— Winszujemy... 

— o — 

Michałek Kruszka zapeł 
nia w ostatniem czasie łamy 
swego łgarskiego KURYERA 
protestami milwauckich księży 
przeciwko naszemu pismu. 
Zupełnie to zbyteczne marno
wanie cierpliwego papieru. 

—o— 

Śp. X. Drążkowski sam 
się użalał na istne katowskie 
obchodzenie się z strony 
milwauckiego Habakuka. R. 
i. p.. . a Habakuk z koolega-
mi niech kopią złoto... 
,,Kladradacz" ogłosi sprawoz
danie. 

— o — 

X. arcybiskup Ireland zno
wu figuruje przed amerykań-
publicznością. Niemiecka 
GOLUMBIA nie ma dosyć słó\y 

-potępienia na tego dostojnika 
naszego Kościoła. 

— o — 

X. biskup Mc. Quaid z 
Rochester, Stan Nowy York, 
publicznie z ambony X. 
arcybiskupa Irelanda ,,zbesz
tał'' jako wyrzutka epis
kopatu amerykańskiego, 

Cała prasa katolicka znowu 
wre za i przeciw Irelandowi. 
Smutne to zjawisko w koś
ciele katolickim, jeżeli bisku
pi publicznie się znieważają. 

— o— 

Niedawno temu X. biskup 
Spalding z Peoria, Illinois, 
publicznie ,,zbeształ" samego 
Ojca św. Teraz awantura z 
Irelandem więcej oliwy do 
ognia dolewa. — Gdzie 
koniec ? 

— o —  

Wpływ KATOLIKA nie sięga 
bardzo wysokich* progów.Ale 
o X. arcybiskupie Irelandzie 
powtarzamy, że nie taki czar
ny, jak go malują. 

—o— 

Ograniczony redaktor odZGO-

DY za nadto w patryotycznym 
organie burmistrzuj£.,-jQgłasza. 
bowiem tylko korespondencye 
solidarne. Inne... do kosza, 

—o — 

Dla tego pp. I. Lipiński, 
Wincenty Górski, I. Błachow-
ski i Ą. Wojczyński protestują 
przeciwko ZGODZIE W mil-
wauckim ,,Kladradaczu." Pa
nowie! Wasz protest nie 
przyda się psu na buty. 

— o — 
Rząd centralny trzyma Was 

tak za Wasze cielęce rozumy 
jak szajstry wodzą za nos 
potulne kropidlarstwo. Bo 
macie organa przymusowe... 

— o— 
W Nowym Yorku grozi 

X. arcybiskup Corrigan 
suspensą X. Ducey. Nie 
bardzo nas te kłótnie między 
Ajryszami obchodzą, byleby 
biednemu KATOLIKOWI pewne 
kliki polskich Jegomościów 
dały spokój. 

—o — 
Z prawdziwą przyjemnoś

cią zmuszeni jesteśmy zakono-
tować wzrost zakonu O. O. 
Franciszkanów w Ameryce. 
Kiedyś i w Polsce byli O. O. 
Reformaci, np. w Weihero 
wie, Łąkach, Bysławku, Wron
k a c h  i  t .  d .  . .  .  

Rząd pruski wygnał uko
chanych zakonników, a djabeł 
zaczął żniwa zbierać. Owi 
biedacy pono są gdzieś w 
Ameryce. Ale gdzie są ich — 
klasztory? .. Złośliwe język -
głoszą, że ex-Reformaci tymi-
czasem złoto kopią, aby 
kiedyś ,klasztory" odnowić. 

— o -
Od kilku miesięcy klika chica-

goska najęła milwauckie „Słowo" 
jako organ swych napaści na po
rządnych ludzi. Wszystkich „nie
przyjaciół" kliki wyzywa się od 
waryatów. Ciekawi jesteśmy do 
których ,,Słowo" zaliczy X. Sztucz
kę, czy cichych, czy gwałtownych? 

Na South Chicago X. Abraham 
Neustadt - Nowicki prześladuje w 
okrutny sposób skarb rapperswylski. 
Ny, un ma rozum! Un pociebuje 
pieniondzów, nie skarbie w Szwaj-
carye. Ajwaj! 

—O — 
W Europie zbierają wszystkie 

rządy tyle złota, ile można. Wobec 
istnie opłakanych stosunków mone
tarnych w Stanach Zjednoczonych 
trudno się możemy spodziewać istnie 
dobrych czasów. 

—o— 
Demokraci jeszcze 3 miesiące 

w Kongresie rządzić będą. Ale o 
zgodzie u nich nie ma mowy. 
Polepszenie naszej doli musi po
wstać z samych warstw narodu. 

—o— 
Według sprawiedliwości po

winni głównie wystawcy własnych 
fotografii pokryć deficyt pawilonu 
polskiego na wystawie Lwow
skiej . Tyle honoru nasza 
arystokracya jeszcze nie miała, ile 
gapiący sięLwowianie na nią sypali. 

Szwajkarta, sprytnego handlar 
rza amerykańskich osobliwości z 
Berlina, powinna Wielebna kopalnia 
złota pozłocić. Zasłużył na to. 

ZGODA ubolewa nad kpinami z 
skarbu rapperswylskiego, jakoby 
już między nami było grzechem 
śmiertelnym przeczyć płodom głu
poty narodowców. 

—o 
,,Poważna" polemika między 

,,Zgodą" .i organem chicagoskich 
szajstnów „Fujarą i J&jezyzną* po
chłania dużo papieru i czernidła, 
ale sensu jak nie widać, tak nie 
widać. Czego Bracia! w kącie 
siedzieć? . .. 

Wychodzi t«raz na wierzch, że 
„prałat" Ducey z Nowego Yorku, 
który z X. arcybiskupem Corriga-
nem zadarł, wcale prałatem nie jest. 
I my mieliśmy już kilku niby-pra-
łatów. 

—o — 
Nowemu klubowi imienia 

„Tadeusz Kościuszko" w Chicago 
życzymy pomyślności. Oby Was 
jednakowoż znany z swojej spros-
n o ś c i szajster z Wojciechowa nie 
zaczął za nosy wodzić! 

—o — 
X. Biskup Messmer z Green 

Bay wysłał do prezydenta Cleve-
landa prośbę zbadania okrucieństw i 
morderstw, popełnionych na bied
nych Ormianach w Kaukazie. Pety-
cyą podpisali wszyscy wybitni oby
watele miasta Green Bay. 

— o — 
Ojciec św. wygrał w sądach 

francuzkich wielki proces o wielki 
testament na korzyść Kościoła 
zrobiony. 

—o — 
Poseł galicyjski Dr. Lewakow-

ski znany z protestu przeciwko 
rządom zmarłego cara w austryac-
kiej Izbie posłów, jest prezyden
tem klubu demokratycznego w 
Lwowie. 

— o — 
Nareszcie i sierocie Szwajkar-

towi złożono się na pożegnalny 
obiad w Lwowie. Pono więcej jadł, 
jak zwykle, aby zarzuty sumienia 
za swoje handelki w polskim pawi
lonie zadławić. 

— o —• 
Na protest grup philadelphij-

skich przeciwko Rządowi Central
nemu Zw. N. P. względem gwał
tów nowej konstytucyi związkowej, 
odpowiada ZGODA: Durnie! Cicho, 
milczeć! Rząd Centralny wie co 
robi.... 

— o — , 
W imieniu solidarności — niby 

tak w Związku, jako i w Kropidlar-
stwie i Unii, herszty robią, co im 
się podoba. Ktokolwiek przeciwko 
ich głupstwom i niesumienności 
zaprotestuje, jest — bezbożnym 
anarchistą lub waryatem.... Niech 
żyje wolność w wolnej Ameryce! 

—o— 

Kilku ,, obrażonych" Kaszu
bów z chicagoskiego Bridgeportu 
przysłało majstrowi od KATOLIKA 
okrutny protest za to, że przedru
kował z angielskich gazet, jako oni 
X. arcybiskupa chicagoskiego skar-

£: Zasięgnęliśmy z źródeł praw
dziwych wiadomości: Komu wie-
rz^c? Nasamprzód dwóch kaszubów 
podpisanych w nam przysłanym 
proteście, pp. Rzepa i Dopka, do 
ża^Śego polskiego kościoła nie 
n^eżą. I oni jednakowoż i reszta 
popisanych byliby bardzo poczci-
wjrni kaszubami, gdyby ich św. 
Jafi ż Radziejewa razem z bohate-
re?l i? złamanych żeber" nie burzy
li. 

^ f Wszystko „sfiksowali" sekret-
nicyaa samym początku. Uśmiecha
ły iin się rogowe loty, salony oj! 
sa-lo-ny, różne handelki, businesiki 
przy nowym „kościele." Dopiero, 
gdy zabrnęli w błoto, zaczęli łazić 
w obłudzie do X. Nawrockiego, aby 
ich ratował. 
#- . .-°— 

^f-Był z nimi X. Nawrocki u X. 
arcybiskupa, który pożyczki pienię
d z y  i m  s t a n o w c z e g o  o d m ó w i ł .  
N^że klnąć na X. Nawrockiego i 
deptać naWojciechowo do śwętego 
z Badzie jewa. 

" —o -
0 Aby upartusów doprowadzić do 

jakiegoś rozumu, pozwolił im X. 
arcybiskup założyć szkółkę, ale za 
s w o je pieniądze. Zgodzili 
si$ z pewnym klawidudą o potrzeb
ną ̂ światę dla swojego drobiazgu, 
ale biedny klawicymbał z łzami w 
ocżaeh w nic się zamienił, bo nie 
mogli myta zapłacić. 

częli łgać, jakoby ich nowy 
f "W chicagoskich ,, stockyar-

dach" był drugą Helą. „Otoczeni 
zewsząd wodą" musieli okrętami 

pływać do miasta. A św. Jan z 
Radziejewa wszystkie te cuda 
otwarcie i potajemnie potwierdzał. 

X. arcybiskup jednakowoż nie 
dał się zbić z toru. Pieniędzy nie 
dostali. Różne ich wysiłki tymcza
sem pochłonęły dużo pieniędży. 
Żaszargali się długami, aż strach! 

Zaczęli tedy humbug z lotami, 
sądząc że po zamówieniu kawałka 
gruntu X. arcybiskup im pożyczy 
pieniędzy i handel się uda. 

— O — 
Bracia Kaszubi! Słuchajcie 

dobrej rady KATOLIKA, Procesu z 
X .  a r c y b i s k u p e m  z a n i e c h a j  c i e  
na miejscu, bo na dudków z czub
kami się wystrychniecie! 

— O — 
Waszego patrona z Radziejewa 

poślijcie do raju, gdzie ładnie może 
śpiewać. Na żadne rady cudownych 
adwokatów nie słuchajcie! Ratujcie 
coście postawili i staraj cies ię o po
rządne siostry pod opieką Waszego 
prawowitego proboszcza. 

—O— 
Dziękujcie, że Pan Bóg Was 

potopem jeszcze nie nawiedził. Heli 
pragniecie, o Heli gadacie, wodą, 
mówicie jesteście otoczeni, więc 
ratunku potrzebujecie. 

— Ó ' —  

Wybaczcie KATOLIKOWI, że do 
Was, jako do swoich druchów,mówi 
po swojemu. Nie sądźcie jednako
woż, żebyście takiego starego wró
bla, jak majstra, na plewy złapali^ 

— O— 
Nie, bracia! Wasze mózgi cier

pią na „sztym" od piwa. Parą..piw
ną i sznapsową otoczyły się Wasze 
kaszubskie głowy i w mydle chodzi
cie. Na procesach wyjedziecie, jak 
Zabłocki na mydle. Lecz trudno 
żałować po — szkodzie. 

-O — 
Już i tak za wiele zmarnowa

liśmy czernidła na Wasze głupstwa. 
Więcej o Was pisać nie będziemy. 
Może Was „Fujara i Jajczyzna" 
poratuje, albo świniożarczy Nagiel. 

— O— 
PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

asz podróżu-
żujący agent p. Waw
rzyniec Radomski bę
dzie krótko przedBo-
żem Narodzeniem,dla 
kolektowania abona
mentu naszego „Ka
tolika', w Wausau, tu
dzież w Junction City, 
Wis. 

Postukiwanie. 
Justyna Sachogórska, pocho

dząca od Ujścia, W. Księstwie 
Poznańskiem, ze wsi Nikelskowo, 
poszukuje swego brata i siostry, 
także Franciszkai Józefa Nowaków. 
—Niechaj się do niej zgłoszą pod 
adresem: Paweł Fajtek, Applctor., 
Minn. 

arii 

THE 
BOSTON STORE 

Towary Gwiazdkowe, tanie a gustowne. 
Nasz agent przegalopował się w tym roku i zakupił dla nas trochę za wiele 

towarów na gwiazdkę, a ponieważ wiemy, że nie opłaci sie takich rzeczy przecho
wywać do przyszłego roku, przeto bardzo nisko każdy poszczególny przedmiot 
namarkowaliśmy i jaknajtaniej sprzedajemy, byle tylko wszystko uprzątnąć! Poniżei 
podajemy ceny niektórych przecudnych rzeczy, które się najwięcej nadają jako 
prezenta na Gwiazdkę. 

Japoński ciężko bronzowany 
igielnik l5c 

Japoński ciężko bronzowany 
igielnik wiele większy 25c 

Srebrne kubki, złocone l8c 
Japońskie pudełka do rękawi

czek i chustek 25c 
Japońskie pudełka do rękawi

czek 'i chustek, z ręczną 
malaturą P5c 

Elegancki japoński kabek her
baciany $2.50 

Celuloidowe ramki do obrazów 
pełne i malowane ręką 10 & l5c 

Piekne lusterko stojące 5c 
Albumy, czerwony plush 65c 

" z literami, Fera plush 1.25 
Nader piękne wypukłe album 

plnssowe 2.25 
Mamy ogromną ilość damskich 

brosz, długich złotych i srebnych 
szpilek dokapelaszy, do włosów, 
także z ambru, naszyjniki, bran
soletki, pasy srebrne i złote, pu
dełka do karmelków, guziki do 
męskich mankietów, guziki do koł
nierzyków. Ceny w naszym oddziale 
jubilerskim bardzo nisko marko
wane. 

Damskie sakiewki, pugilaresy i 
torebki. 

Śliczny Skórzany pugilares, wy
pukły, rogi obsadzone srebrem 25c 

Prześliczny pugilares z miękkiej 
skóry rosyjskiej 

Wypukły kid, kolor kóry, zło
te litery nazwiska, z jedwab 
ną podszewką 1.00 

Wstążki "jedwabne, kawałki 
koronek za 48c 

Ciężkie damskie czysto jed
wabne wstążeczki 25c 

Dam. półchustki,białe i czarne 44o 
Damskie białe i czarne półchu

stki z świecącej wełny za 96c 
Damskie chustki jedwabne, o-

brąbione 9łc 

Damskie kolorowe chustki 
jedwabne obrąb;one 15c 

Damskie białe chustki jedwab
no bardzo piękne 48c 

Damskie 50 centowe rękawiczki 
z koźlej skóry, nieubrane 28j 

Damskie 90c. nieubrane koźle 
rękawiczki 55c 

Damskie $1.50 nieubrane koźle 
rękawiczki, czarne lub kolo
rowe 1.15 

Damskie Sl.^ nieubrane koźle 
rękawiczki czarne lub koto-
rowe 1 30 

Damskie $1.00 ubrane koźle rę
kawiczki .czarne lub kolorowe 75c 

Gatunek $1.25 za 90c 
Gatunek $1.50 ze 1.15 
Gatunek $1.75 za 1.30 

Wachlarzy mamy jeszcze raz 
tyle, ile potrzeba.w różnych gatun -
kach. Malowane rączki, obszyte 
koronkami. Kolory najpiękniejsze, 
jakie tylko wybrać było można na 
targu nowojorskim. 

Miarkujcie sobie nasze przy -
stępne ceny: 
Jedwabne wachlarze z ręczną 

malaturą, warte $1.25 za 75o 
Misternie wykonane wichlarze 

gazowe, ręczna malatura i ob
sada koronkowa, $2 00 za 1.25 

Kolorowe wachlarze z strusich 
piór, od$3 do $10, za $1.50 do 6.00 
Dzierzgane kaftaniki dla 

dzieci po 48c. 75c. i 1.00 
Kaftanik flanelowy dla niemo

wląt, nakrapiany, wblaraowany 
wstążką 30e 

Płaszcz dziccięcy z puchu dzi
kich gęsi, oblamowany angorą 75c 
Czapeczka dziecięca z kremo

wego Siirah jedwabiu, z 
oblamowaniem 38c 

Czapeczka dziecięcia z puchu 
dzikich gęsi z iedwabnem 
ubraniem 

18c 

32e 

I8c 

Czapeczka dla dam z puchu 
ozikich gęsi, Tamoshauter, 
jedwabny pon pon 

Chińskie i japońskie jedwabie 
do prania — stosowne do 
noszenia na wieczór, staniki 
i różne inne części damskiej 
garderoby—w kolorach różo
wym, cytrynowym zielonym 
itd. wartości 65 do 85c., za 

TaRże tańszy gatunek jedwabiu 
chińskiego po 

Próbka materyi na suknią, jed
wab, warta $16.00 za 10 50 

Próbka materyi na suknię bar
dzo ciężki jedwab $20.00 za 13.50 

10 yardów wełnianej inanches-
terskiej mataryi na suknią 95c 

8 yardów materyi na suknią, 
z różoemi odmianami 1.16 do 1.56 

8 yardów czysto wełniane],jed -
wabiem pr/.etkanej materyi 
na suknią wartości 2.32 do 2.52 

8 yardów wełn. materyi na 
suknią, Tricotin, wart $3.50 za 2.08 
8 yardów materyj na suknią, 

najmodniejszy wybór, wart 
od $4.00 do $10.00 za 2.88 do 6.75 

Wielki wybór męskich trzewi
ków, damskich Oxford pantofli, 
miękkich dziecięcych, iedwabiem 
strojonych trzewików, z podeszwa
mi, odpowiednich na prezenta 
gwiazdkowe i markowanych bardzo 
niskiemi cenami. 

Duży Store 
Podwoi ny 

103 & 105 
West 3rd Street. 
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