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Preitnmerata wynosi 
roi^.me 

W Staciaci; Kjcd.. i Kanadzie M 
SV Euiopie (koniecznie c.„pr/óu) 

W a r u n k i .  
KAŻ A j ,  który zjedna KatoHto 

wi trzech nowych abonentów j 
prześle nam za nich całoroczny 
abonament, będzie dostawał »a 
iwoi^ fatygę przez cały rok jedsa 
?gzeraplarz Katolika darmo. 

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

Prezent za przestawię ca.-ło 
rocznego abonamentu dajemy tylko 
tym, któray naprzód za Katolik^ 
ca-płaca. 

Kto odbierze z poc-Ky trzy 
gazety, uważanym jest za abonenta i 
o-tfpswi-edziainym za abonament. 

Kto zmieni adres, powmien 
aatvchraiasfc podać wydawcy K<>U 
Ił^a swój nowy adres. 

Abotwitom, którzy wynifiiit: 
die odmówią gazety za pośredni;-
twe ni listowego lub ;nn<-g< :  

urzędnika pocztowego, Katolik po
se łany będzie dalej. IS koro kto 
saprzestiTiic odbierać ga/.el.ę, po
winien wpj.t»rw zapłació, jeżeli c< • 
'-a mą wmien. 

Pieniądza za i dla Kfico/iko 
nale ż y  p r z e s e ł a #  p r z e z  p o c z t o w y  l u b  
expvesowy Money Order, M>;żn:. 
też przesełaó abonament w dnia 
rach papierowych, przez Postal 
n o t e ,  s l h o  w  j e d n o c e n t o w y c h  l u b  
dwucentowych znaczkach poczto 
wych, lecz jeżeli abonament, v. 
Uki sposób przesłany, w dr<>d*t 
przepadnie (co się w tym <i\t.yo 
bardzo rzadko zdarza) wydawc?-. 
Katolika iue bierze za to na siebb 
o-.! po •.* led ztalności. Takie 1 stv 
uaj.'epiej kyr.yó na poczcie regali o 
ws!ć, bo wteiH'iSi# u '."•'.ad j>o(:yu>'<v;. 
bit-r ze tsa «iel>.,, *> dpowiedz;ainośó, 
śe wra-'. a zawartością dojdą n;> 
aiiejsce przeznaczenia. W.szu-lUu 
'rstv oi-,.z przesslki pieniężne d' 
SatoliA i-, ad roso * ać: 

L '  Źl. 

WINONA, min*. 

Sdir^iSa listach do KATOLIKA 
wystarczy adres: II.I) e r d o w s k i, 
Winona Minn. Mieszkamy naprze
ciw. k© Poczty, i każdy urzędnik 
pocztowy zna wydawco naszej ga
zety osobiście. — Ale kto już zu
pełnie dokładnie chce adresować, 
niechaj napisze na kopercie: H i e-
ronimDcrdowski. Publisher 
«f KATOLIK, 113 W. 4 Str., Wi
nona. Minn. 

Nasza kula ziemska tworzyła 
niegdyś ciało ogniste i płynne. Z 
wiekami o sty gała powierzchnia i 
utworzyła się twarda skorupa, po 
której my dzisiaj stąpamy, i w 
której człowiek grzebie i kopie. — 
Lecz w wnętrzu ziemi naszej gore 
jeszcze ogień, trawiąc wszystko, 
ciągle w ruchu, którego skutki nie
raz ludzie uczuwają. 

Są to straszne trzęsienia ziemi, 
jakie w rozmaitych krajach, w 
wszelkich wiekach sie wydarzały i 
w naszych czasach sie wydarzają. 
Najwięcej pojawia się trzęsienie 
ziemi w środkowej i południowej 
Ameryce na całej linii gór Kordy
lierów. 
^ Jak straszne spustoszenia spra" 
wiają takie trzęsienia ziemi, prze 
konać się można z wypadków 
trzęsienia ziemi przy wybuchu wul
kanu Karakatoa w cieśninie Sunda 
r. 1883., trzęsienia ziemi w Grecyi 
w tym roku i trzęsienia ziemi w 
prowincyach San Juan i Rioja 
republiki Argentyńskiej w dniu 27 
Paźdź. z. r. 

W dniu tym w prowincyach i 
miastach powyżej wymienionych po
słyszano uderzenia podziemne połą 
czone z hukiem i trzaskiem, i naraz 
dało się uczuć silne ti*zęsienie ziemi 
postępujące falisto z północy ku 
południowa. Ludność przestraszona 
wybiegła na place i ulice, zachwia
ły się domy, i oto w oczach wszyst
kich ukazały się gruzy i ruiuy. W 
mieście S. Juan zostało uszkodzo 
nycli 146 domów, między temi kilka 
kościołów, kasarnia policyi, merca 
do, teatr i szpitale męzki i żeński, 
tak że w nich już nawet rannych 
pomieścić nie można było. 

Najwięcej atoli ucierpiała pro 
wineyai miasto Rioyo, które dzisiaj 
przedstawia się jako jedna ruina 
Tyle domów tam się zapadło, że 
długo prawie cała ludność be 
dachu zostawała. m 

Wszystkie budynki monuiueii 
talne, kościoły, szkoły leżą w gru 
zach, a zaledwie 10 domów ocalało, 
które się jeszcze dadzą zamieszkać 
Gdyby straszna ta katastrofa była 
sic wydarzyła w nocy, mało kto 
byłby ocalał, Avszystkobv zostało 
pogrzebane pod gruzami domów. 

Jak mocnem było trzęsienie 
ziemi, okazuje się z tego, że miasto 
Rioja posiadało z małemi wyjątka
mi tylko domy nizkie,bezpiętrowe, 
a jednak uległy one zniszczeniu w 
okamgnieniu. 

Nietylko nieobliczone szkody 
materyalne zrządziła ta katastrofa, 
ale i wiele ofiar z życia ludzkiego 
pochłonęła. — Prawdziwie strasz
liwym i grozą przejmującym był 
widok zapadających się domów, 
straszliwym huk podziemny, trzask 
belek i wiązań domów. Jęk rozpa
czy przelęknionej ludności przeszy
wał serce; ten i ów biegał jak sza
lony szukając drogie sercu istoty, 
których ciała z pod gruzów ster
czały. 

Rząd zawiadomiony o tem 
straszliwem nieszczęściu, wraz z To
warzystwami dobroczynnemi, po
spieszył na ratunek nieszczęśliwej 
ludności przesyłając namioty, żyw
ność, zasiłki pieniężne, jednem sło
wem wszystko, czem ulżyć można w 
pierwszej chwili nieszczęśliwym 
mieszkańcom tychże miast i okolic. 

Tyle nieszczęścia, tyle straty, 
tyle łez, cierpień i boleści przynio
sła jedna chwila,i kto to policzy? 
Chyba Ten,z,którego dopuszczenia 
i kary i doświadczenia na ludzi 
uderzają. 

z  N I W  m s k t c i i  
W AMERYCE. 

NASI AGENCI: 
Upoważnieni są do kolektowa 

nia abonamentu KATOLIKA następu
jący na-i agenci miejscowa: 

właściciel księgarni. 

iJAY CITY': p. A 1 e x. N i e d z i el-
s k i. 

PCLASKI I WARSZAWA w Da-
ko'-ir-: T e o fi 1 D e r d o w s k i. 

W ] LN O:p. J u I i u s z Żaczek. 

BALTIMORE: Fr. Ziarnowski 
Shfiakspeare Str. 

ISADOKK: Jakób Rosiński. 
IMJUJTH: Jan Muńko, 

12 Lake ave N. 
STEPHEN, Minn. _ J. F. Kam-

rowski. 

W POLAND, niedaleko 
Green Bay, podobno szewcy 
tego roku liche robią interesa, 
gdyż wiarusy nie mając pie
niędzy, w drewnianych butach 
chodzą. 

Z POLSKIEGO KLASZ 
TORU w Pułaskim wszyscy 
Braciszkowie, nie wyjąwszy 
cierpiącego na nogę właści
wego założyciela tego klasztoru 
braciszka Zeitza, pouciekali, 
nie mogąc znieść tyranii 
obecnego gwardyana X. 
Schnejdra. Bitkup Green 
Bayski stara się teraz, aby 
ten klasztor przeszedł pod 
opiekę niemieckich Francisz
kanów w Ameryce. Ks, 
Schneider zaś' przeczuwając, 
że do tego przyjdzie, hurmem 
wyprzedaje wszelkie do klasz
toru należące narzędzia rolni
cze, i inne nieruchomości, 
nawet obrazy z klasztoru. 
Listę ofiarodawców, którzy 
się przyczynili do założenia 
klasztoru w Pułaskim, kazał 
ks. Schneider jednemu z 
Braciszków wrzucić do pieca, 
lecz sprytny mnich tylke 
okładki spalił, a samą listę 
zręcznie wsunął do szerokiego 
rękawa swojego habitu i z 
nią w świat się ulotnił, i Lista 
ta ma być teraz przedłożoną 
Najprz. X. Biskupowi Mess-
merowi, a swoją drogą są 
siedni farmerzy starają się u 
sądu, aby zabroniono chciwe
mu gwardyanowi niszczyć 
własność klasztorną,zakupiony 
częściowo ze składek pocho 
dzących z wszystkich osad 
polskich w Ameryce. I tą razą 
ks Schneider się przespeku-
lował... 

POLSCY ORGANIŚCI z 
Milwaukee żalą się nam, że 
tamtejsi polscy księża przyj
mują sobie innonarodowców 
na organistów. 

TELEGRAMY. 
RZYM. — Ojciec święty 

już wysłał Encyklikę, przezna
czoną dla amerykańskich 
Biskupów. Będzie ona rychlej 
publikowaną w Stanach 
Zjednoczonych,niż w Rzymie. 

WARSZAWA. — Nowym 
dowodem sprawiedliwościcara 
Mikołaja II jest ułaskawienie 
tych rodaków, którzy skazani 
zostali za demonstracyą w ju
bileusz Kilińskiego. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

DONOSZĄ nam zChicago, 
że tam bardzo tęskni za 
osławionym hrabią Francisz 
kiem Langowskim alias Sa 
wickim rodzony brat jego 
mieszkający przy Milwaukee 
ave. Ten przybrał sobie 
szumne nazwisko Baron 
Dansrel. Niedawno otrzvmał O ' 
okrągły tysiąc dolarów aseku 
racy i za szczęśliwy pożar. 

WIELEBNY KS. T. 
ŁUGOWSKI, dotychczasowy 
proboszcz parafii polskiej w 
Junction City, Wis., objął 
probostwo w Pine Creeku, 
które codopiero wiel. X. 
Guzowski opuścił. Parafią w 
Junction City obejmie wiel. 
ks. Siwiec, niedawno w Mil
waukee wyświęcony dla dye 
cezyi La Croskiej. 

SHAMOKIN, Pa. Pan 
LeonMachnikowski z Chieago 
otwiera tu aptekę. 

ST. JOSEPH, Mo.—Tow. 
św. Szczepana, a po prawdzie 
Towarzystwo warchołów w 
St.Joseph, pięknie się popi
sało w dniu swojego rocznego 
mitingu. Po skończonem po
siedzeniu poszli do salonu i 
wypili 7 k e g ó w piwa, po 
czem zaczęli targać sobie ka
pelusze. Niektórych do domu 
musiano odnosić/a nazajutrz, 
w niedzielę, ledwie 12 mogło 
przybyć do kościoła. 

W WASHINGTONIE, D. 
C ', 23 zm. pożegnał się z 
tym światem znany Dr.Henryk 
K. Kałusowski w 89 roku 
życia, Dr. Kołusowski, który 
był weteranem wojsk polskich 
i jednym z najstarszych emi
grantów Polaków, pozostawi* 
syna, który jest szanowanym 
lekarzem we Washingtonie i 
córkę zamężną za p .Wiktorem 
Klobasą, znanym * królem 
naftowym w Galicyi. W Ame
ryce prawdziwym Polokiem 
katolikiem nigdy nie był. 

Z PITTSBURGA ucie
kli niejacy Schaeffer i 
Lazarewitz t. z. , .polscy ban
kierzy", a właściwie żydkowie 
którzy naciągali Polaków. Za
brali ze sobą $25,000cudzych 
pieniędzy. 

CHICAGO. — Tow. Św. 
Stanisława Kostki na Wojcie
chowie zamieniło swą nazwę 
na ,,Tow. Żuawów p, op. św. 
Pawła." —W niedzielę, d-
23 zm. odbyło się bąrdzo 
uroczyście poświęcenie nowej 
kaplicy polsko-katolickiej w 
Avondale. Proboszczem tej 
nowej parąfii jest ks. Jan 
Piechowski. 

BUFFALO. 
pożar obu narożników przy 
Brodway'u i Fillmore ave. 
wyrządził ogółem na 200 
tysięcy dolarów szkody. Po
między innemi spaliły się 
budynki Eckharda., Frosta i 
panów Przewodniczek. 

PAN MICHAŁ BŁYNSKI, 
były poseł do legislatury 
Wiskoosyńskięj, a obecnie 
szef departamentu publicy
stycznego w biurze metereolo-
gicznym w Washingtonie, 
słucha od dwóch lat prawa 
w uniwersytecie kolumbijskim 
i będzie graduowanym w 
Czerwcu br. 

KroniczKa Chicagoska. 
Namnożyło się tu ostatniemi 

czasy tyle gałganów, że z 
rozporządzenia komisyi, czu
wającej nad bezpieczeństwem 
mieszkańców, postanowiono 
pobudować ,,annex" do wię
zienia powiatowego. 

Sztandar i nadal będzie 
wychodził. Z nowym Rokiem 
skończył się tvlko kontrakt 
ze zgasłem Zjednoczeniem 
Częstochowskim, którego by] 
organem. 

— o— 
Stowarzyszenie drukarzy 

(Odd Time Printers Associa
tion) czyni przygotowania ku 
uczczeniu rocznicy narodzin 
Franklina. W przyszłą niedzielę 
ma się odbyć w tym celu 
bankiet, naktórym, krom in
nych niespodzianek, niektórzy 
z członków kunsztu drukarskie
go wypowiedzą mowy. 

—o — 
Nowy Rok rozpoczął się u 

nas mnóstwem pokutujących 
bzików, napadów, kradzieży, 
morderstw. Różne dzieją się 
tu dziwa. Kradną ludziom to 
co mają, a nawet i to czego 
nie mają. 

C h i c a g o  G e n e r a l  
Railway Co, która na
przód 2 2gą ulicę obrała ku 
puszczaniu w bieg swych 
elektrycznych tramwajów, 
zamierza całą południowo-
zochodnią okolicę miasta 
poprzerzynać siecią swych 
koleji. Na różnych ulicach 
w tej stronie kładą, szyny 

kolejowe, tak że będzie 
łatwa komunikacya między 
Wojciechowem, Bridgeporteni, 
Hawthorn, Lawndale a potę-
pionem Zajączkowem. 

— -o — 
Mieszkańcy Cicero razem z 

okolicznemi wioskami starają 
się, by ta okolica była od-
dzielnem miastem. Chcą oni 
koniecznie utrzymać przy sobie 
prawo wstrzemięźliwości (tem 
perance) co jest niemożebnem, 
jeśli Cicero ma należeć do 
Chicago. Czynią więc starania, 
by w przyszłe wybory wiosenne 
Cicero ogłoszono miastem 
samem w sobie. 

Na potępionem Zającowie 
odbyło się w zeszłą niedzielę 
posiedzenie parafialne. Posie 
drenie było dosyć ożywione, 
bo mocne warcholstwo chciało 
koniecznie dokasywać. Jakiś 
litościwy zaopiekował się 
nawet Katolikiem. 

— o— 
W Maju br. ma się tu 

odbyć bal połączonych Towa
rzystw kościelnych, na dowód 
przywrócenia do harmonii owe
go kilkoletniego rozstrojenia, 
powstałego ze znanych trzech 
punktów. 

— o — 
W tunelu na Washington 

Ostatai ulicy jeszcze ciągle się zdarza-

sumienny abonent Katolika, 
Przyp. RED.). rJest też 

muzykantów, i ci sprawili 
sobie nowe instruinenta, kosz
tem przeszło 500 doi. 

M. W. K. 
DOPISEK REDAKCYI. — A 

czy też uierna pomiędzy wojakami 
w prześwietnem Saginaw 1 takich, 
co mieszkają w koszarach pod 
nnmerem 415 Carolton Str.? Z 
t^ch bowiem już czterech awansnje 
na Darmoczytalskich JKatolika, 1 
dla tego tych przedewszystkiem w 
gazecie naszej pragnęlibyśmy 
wiecznie, 

w o u l d  b e  
— Aż człowieka 

ją tak zwane 
a c c i d e n t s .  
bierze strach, puszczać się wlków. 

Z MINNEAPOLIS 
28 Grudnia. 

Za staraniem wiel. ks. 
proboszcza Jażdżewskiego, 
został tu urządzony chór 
śpiewaków, na cztery głosy. 
Chór ten po raz pierwszy 
popisywał się w święto Bożego 
Narodzenia na pasterce, a ta 
się odb\ła przy asystencyi 
dwóch kleryków, p. Dąbrow
skiego i p. Polaczyka, który 
to ostatni jest synem zacnego 
obywatela z naszego miasta. 

Śpiewacy tak na rannem, 
jako też przed-i popołudniowem 
nabożeństwie wywiązali się 
świetnie. 

Za staraniem naszego wie
lebnego Ks. Proboszcza zało
żyło się tu też drugie Bractwo, 
pod wezwaniem św. Krzyża. 
Przystąpiło do niego 52 człon-

tę złowrogą otchłań! 

'L MAtffSTfiE 
(MICH). 

£p. J. Herner, Polak, przed 
15 laty pojął za żonę wdowę 
po śp. P. Kordusie, i żyli 
sobie spokojnie w zgodzie i 
miłości, a razem z nimi 
pozostałe po nieboszczyku 
Kordusie sieroty, dwaj syno
wie i jedna córka. 

Lecz w końcu nieszczęście 
po nieszczęściu nawiedzało tę 
szczęśliwą familią. 

Jeden z chłopców po śp. 
Kordusie, będąc już w 2 2gim 
roku życia, zastrzelony został 
od przeciwnika. Drugi syn 
robił w tartaku, aż za wodą. 
Nagle matka dostaje wiado
mość, że 1 ten syn utracił 
życie, przez utonięcie. 

Po upływie pół roku, w 
dniu 14 Grudnia, J. Herner 
był w kościele i modlił się 
jeszcze długo po mszy św. 
Potem poszedł do domu i 
zabił swoją żonę nożem. Na
stępnie przypiął sobie medale 
pruskie z wojny francuzkiej 
1870—-71 i strzelił sobie w 
ucho tak, że kula przeszyła 
głowę na wylot, ion w tej 
chwili padł trupem. 

Ludzie teraz łamią sobie 
głowy, co też Hernera do 
samobójstwa doprowadzić mo
gło, i wielu jest takich, którzy 
mniemają, że wskutek grzesz
nego życia zony w 
ostatnim czasie, rozpił się i 
od tego odszedł od rozurpu. 

Z Saginaw 
Mich. 

1 Stycznia 95 r. 
W naszem mieście znajdu

je się mała parafia polska, 
ale wszyscy się kochają jak 
bracia, szczególnie w Bractwie 
wojskowem, liczącem 30 
wojaków. 

Pan J. Łapiński (który, 
mówiąc nawiasem, już i Rato 
lika grubo złapał! — Przypis 
Redakcyi) jest marszałkiem 
— p. Smażyński, oficerem — 
pan Kościuszko podoficerem 
(To istotnie nasz! — Wierny 

Pierwsze Bractwo, św, An
toniego liczy 76 członków. 

rŁ Green Bay 
(WIS). 

Proszę o umieszczenie w swojej 
gazecie poniższej korespondeacyi 
o naszej kolonii polskiej, jak my 
tu żyjemy w tych ciężkich czasa
ch 1 o Bogu me zapominamy, bo 
to jest najpierwszym obowiązkiem, 
kochać Boga 1 Ojczyznę, a nie 
możesz być bracie dobrym Polakiem, 
jeżeli nie jesteś dobrem katolikiem. 

U nas w Green Bay, gdy zo
stało założene towarzystwo bratniej 
pomocy św Stanisława Biskupa 1 
Męczennika, 40 członków zaledwo 
było. A teraz po upływie 5-ciu lat 
postanowiliśmy dołożyć wszelkich 
starań, przy pomocy towarzystwa 1 
innych parafian, aby wybudować 
swój własny polski kościół. 

Na miesięcznem posiedzeniu 
uchwalonem było urządzić polską, 
zabawę na rzecz polskiego kościoła. 
Po odtrąceniu wydatków zabawa 
przyniosła 50 dól. czystego docho
du. Początek więc dosyć dobry. 

Na następnem posiedzeniu 
został wybrany komitet z obywateli 
MaksymiJjana Ziółkowskiego, To
masza Kołodziejskiego, Franciszka 
Walczaka, z poleceniem, aby się 
obejrzał za odpowiednim placem 
pod budowę kościoła. Po kilku 
dniach komitet grunt zakupił na 
rogu 12 1 Crook ulicy. Są to trzy 
duże loty, za które zapłacono 5 

dobremu Polakowi 1 parafianinowi 
Janowi Olejniczakowi $576. Cena 
to bardzo przystępna. 

Możemy tylko podziękować 
komitetowi za tak dobre wywią
zanie s;ę z polecenia. Zakupiony 
grunt pod kościół znajduje się 
bowiem w pięknem położeniu, w -
polskiej części miasta. Sam Najprz. 
ks. Biskup Messmer, gdy podpisy
wał kontrakt kupna lotów, był zu
pełnie zadowolony i życzył jak 
najlepszej pomyślności nowej para. 
fiii. 

Co się tyczy kościoła, to zamierza-
my budować go z drzewa w małym 
rozmiarze. Kośc;ół ma być pod 
wezwaniem Patrona naszego towa
rzystwa, a budowa ma być rozpo
czętą za rok. Tymczasem będziemy 
skrzętnie zbierali na ten cel 
składki. # 

Do nowej polskiej parafii 
należy około 65 polskich familii. A 
mamy także nsdzieię, że nasza 
kolonia się powiększy, bo j panny 
jak róże 1 kawalerowie przystojni 
u nas nadrastają, to dla czego me 
budować kościoła? A do tego jes
teśmy Polakami, to też za Boga 
Najwyższego pomocą może i do
czekamy się ziszczenia naszych 
najgorętszych życzeń. , 

PŁACIĆ ZA KATOLIKAl 


