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Pismo tygodniowe dla Judu 
W YCHODZIco CZ W ARTUR 

w WINONA, MINN. 

Preiinmerata wynosi 
rocznic 

Stauanii 7.jed. i Kanadzie $2.06 
iV Euiopje (koaieczcie i< 1.Z.Ó11) $'2.50 

W a r u n k i .  
iCażdy, który zjedna Katolik®-

ioi trzech nowych abonentów i 
prześle nam za nich całeroeza^ 
abonament, będzie dostawał sz 
vwoia fatygę przez cały rok jedei) 
-gzeroplarz Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzęt
nych, rzetelnych agentów; zasługi 
•rh należycie wynagrodzimy. 

Prezent za przestanie carło 
"ocznego abonamentu dajemy tylko 
lym, którzy naprzód za Katolik* 
:  3 płacą. 

Kto odbierze z poczty f.rzv 
gazety, uważanym jest za abonenta*] 
odpowiedzialnym za abonamenr,. 

Kto zrrneni adres, powinien 
|  ,natychmiast podać wydawcy Koln 
| hka swój nowy adres. 

[ Abonentom, którzy wyraźnie 
' aie odmówią gazety za pośrednie-

v  liwem listowego lub innego 
urzędnika pocztowego, Katolik po-
sełany będzie dalej. Skoro kr/.' 
zaprzestanie odbierać gazetę, po
winien wpierw zapłacić, ]eżeh co 
-va rua winien, 

Pieniądze za i dla Katoliku 
%*ależy przeeełaó przez pocztowy i:il 
expresowy Money Order, Możun 
XeŁ przesełać nbonament w duła 
rach papierowych, przez Postal 
note, ai'oo w jednoeentowj'Oh u?b 
•,i wuce utowych znaczka ch poczto 
wych, lec" jeżeli abonament, w 
taL'.i sposób przesłany, w drodz? 
przepadnie (co s;ę w tym '<raju 
:..':vdi'.o iz&dko zdarta} wydawca 
Zutiolika n»e bierze za to na siebie 

ipow ied/.ia.iności. Takie listy 
r.;.:j!epiej kszae na poczcie registio. 

bo w ten c' -.su? ur^.ad pocztowy 
bierz o na stieV.v. f d no w i ea /1 a! n ość, 
: ::« wraz % zawartości* dojdą m< 
u dej see przeznaczenia. Wszelkie 
j'sty or Au prziB-itki pieniężne d« 
Katoi-Uu adresować: 

H. Dei (invent 

WINONA, IIIN«, 

2:§&""Xa listach do KATOLIKA 
wystarczy adres: H.I) e r d o w s k i, 
Winona Minn. Mieszkamy naprze
ciw, ko Poczty, i każdy urzędnik 
pocztowy -/na wydawcę naszej ga
zety osobiście. .— Ale kto już zu
pełnie dokładnie chce adresować, 
niecha j napisze na kopercie: II i e-
r o 11 i m 1) e r d o w ski. Publisher 
of KATOLIK. 113 W. 4 Str., Wi
nona. M i un. 

NASI AGENCI: 
Upoważnieni są do kolektowa 

nia abonamentu Katolika, następu
jący nasi agenci miejscowi: 

właściciel księgarni. 

BAY CITY: p. A1 e x. N i e d z i e 1-
s k i. 

PUŁASKI I WARSZAWA w Da
kocie: T e o li 1 D e r d o w s k i. 

WILN 0:p. Juliusz Żaczek. 

BALTIMORE: Fr. Ziarnowski 
1625 Sheakspeare Str. 

ISADORE: Jakób Rosiński. 

DULUTH: Jan Muńko, 
12 Lake ave N. 

STEPHEN, Minn. — J. F. Kam-
rowski. 

Amerykańscy 
dziennikarze. 

- W FORUM spotykamy się z 
nader ciekawym artykułem 
0 stanowisku i płacy amery
kańskich dziennikarzy. Au
torem artykułu jest: Henry 
King, naczelny redaktor ,,St. 
Louis Globe - Demokrat.' • 
Mówi tylko o wydawcach i 
1 gazeciarzach angielskich. 
Poświęciwszy połowę artykułu 
historyi rozwoju żurnalistyki, 
podaje pensye pisarzy w 
różnych wielkich miastach. 

Najlepiej się opłaca ta 
gałąź ludzkiego sprytu w 
Nowym Yorku. Jeden z na
czelnych redaktorów pobiera 
50,000 dolarów, czyli tyle, 
ile prezydent Stanów Zjed
noczonych. 

Przeciętna pensya roczna 
naczelnych redaktorów wiel
kich dzienników Nowo-York-
skich jest 10—15,000 doi. 
menażerów 5— 8,000 
szefów wydziału nowin lokal
nych 3— 5,000 
krytyków teatralnych i mu
zyki 1000— 2,500 
korektorów 1800— 2,500 
reporterów 800— 3.500 
szefów wydziałów szczegóło
wych 3— 5000 

Wielu z współpracowników 
zarabia ,, extra" za korespon-
deneye do innych gazet. W 
mniejszych miastach płaca się 
zmniejsza o 10—30 procent. 

Dziennikarze się rekrutują 
przeważnie z redaktorów 
gazet wiejskich i małomiej
skich, adwokatów, doktorów, 
profesorów i duchownych. 

Porównując stanowisko, a 
mianowicie płacę dziennikarzy 
z dochodami innych stanów, 
twierdzić można, że zawód 
pisarza dla dzienników ame
rykańskich przecięciowo lepiej 
się opłaca, niż adwokatura, 
medycyna lub teologia. 

Nie każdy może zostać 
naczelnym redaktorem wiel
kiego dziennika, ale wielka 
liczba niższych pozycyi warta 
jest pracy i ubiegaaia się. 

Od siebie dodajemy, że 
redagowanie pism katolickich 
w Scanach Zjednoczonych 
bardzo niewdzięcznym jest 
zawodem. Dziennych gazet 
katolickich w angielskim 
języku niema żadnych. Są 
tylko• tygodniki. Każdy zaś 
tygodnik katolicki zależy tak 
finansowo, jako i tendencyjnie 
od pewnej koteryi biskupów 
i księży, którzy redaktora 
uważają jako swego parobka. 

O polsko - amerykańskiem 
dziennikarstwie wolimy zu
pełnie milczeć. KATOLIK 
jedyną polską gazetą 
Ameryce 11 i e z a 1 e ż n^ą. 
to inne utopiłyby nas 
łyżce wody, ale Pan 
czuwa nad wiernym sługą 
swoim. 

Nowomodne iiarlamenta. 
Sydney Low, znany angiel

ski publicysta, ogłosił w 
NINETEENTH CENTURY artykuł: 
Gdyby Izbę posłów (wAnglii) 
skasowano. (If the house of 
Commons were abolished). 

Ciekawy ten artykuł 
udowadnia dobitnie, do-jakiego 
stopnia wpływ osobisty 
posłów w dziewiętnastym 
stuleciu się zmniejszył. 

Działalność sejmów obej
muje: prawodawstwo, kontro
lę finansów, nadużycia 
publicznie, aprobatę mini
strów, politykę zagraniczną i 
wypowiedzenie wojny. Wsku

jest 
w 

Za-
w 

Bóg O 

tek prasy, opinii publicznej, 
programów partyi i uchwał 
partyjnych, osobistość posła 
wcale nie wchodzi w rachubę. 
Prawd i iwą areną dysput 
publicznych jest prasa. 

Władza ministrów także 
przechodzi wszelkie granice 
umiarkowania. Ścisłe zastóso-
wanie się do uchwał partyi 
zmusza posła do poddania 
własnego sądu sądowi więk
szości. 

Tak w rzeczach pospolitych 
jako i monarchiach głowa 
ostatecznie, mimo krzykliwych 
sejmów, rządzi krajem w całem 
słowa znaczeniu. 

Z Kozich P rerów 
w Chicago. 

Ks. Józefek Barzyński miał 
asystenta, którego on sam 
dla tego nie lubił, bo go, tj. 
ks. wikaryusza Antoniego 
Kozłowskiego, wszyscy para
fianie więcej lubili —dla tego, 
że uczciwie pracował w parafii. 

Zmartwychwstańcy wiedzieli 
dobrze, iżby taka praca zupeł
nie bezinteresowna,z tronu ich 
strąciła, do którego de jare 
żadnej, chyba de facto mają 
pretensye. Dla tego pokątoie 
krzątali się około tego, aby 
zacnego kapłana, który nie. 
jak niby świątobliwy mnich 
Szymek Kobrzyński aż z 
końca świata przybył, tylko, 
jako męczennik z Królestwa 
Polskiego na obcej ziemi tak 
jak Zmartwychwstańcy tułać 
się musi, koniecznie wygryść. 
Na Nowy Rok X. Józefek 
zaprosił nawet 60 polieyantów, 
którzy strzegli kościoła św. 
Jadwigi, aby rozgniewani 
parafianie X. Józefka z folwarku 
Zmartwychwstańcńw nie wy
sadzili. 

Zmartwychwstańcy udali 
się do Milwaukee, aby i tam 
nawet księży przeciw czcigod
nemu X. Aut. Kozłowskiemu 
podburzyć. 

Tak się przedstawia poboż
ność klikiZmartwychw&tańców. 
Skoro im się jakikolwiek 
ksiądz nie podoba, natychmiast 
posyłają listy do wszystkich 
znanych i znieznanych księży 
biskupów, aby nienawidzone
mu księdzu szkodzić. 

Na jadwigowie wystosowano 
petycyę podpisaną przez TOOO 
parafian do X. Arcybiskupa, 
aby przywrócono X. Antonie
mu Kozłowskiemu należne mu 
prawa. Ale Arcybiskup Chica-
goski z Wickiem w jednej 
siedzi torbie. 

O dalszych wypadkach do
wiedzą się Zmartwychwstańcy 
za pośrednictwem Katolika. 

TO W. ŚW. WOJCIECHA 

w tirand Rapids. 
Na regularnem posiedzeniu 

dnia 8 Stycznia 189^ r. 
obrano następujący Zarząd: 

Rudolf Tworek, prezydent; 
Jan Myszka, vice-prezydent; 
Piotr Świątek, kasyer; Jan 
Siudziński,sekr., protokułowy; 
Józ. Wegienka, sekr. fin. 

Opiekunowie kasy: St. 
Piotrowicz, Jan Czachorski, 
Fr. Podlewski, Jan Słoma, 
Jakób Langa, marszałek; 
Wawrzyn Nawrot, odźwierny. 

Korespondent nam pisze, 
że był świadkiem najpiękniei-
szej i najrzewniejszej chwili 
w swem życiu. Po wojnie 
nastąpił pokój, nienawiść 
rozpłynęła się w miłości. 
Ńajzawziętsi nieprzyjaciele, 
wąsate chłopy, ze łzami %w 
oczach ściskali sobie dłonie 

w niekłamanej przyjaźni. 
Dlatego też i Katolik, który 

zmuszony był dla dobra 
religii sw. i Towarzystwa 
wypowiedzieć gorzkie słowa 
pieprznej prawdy, woła wraz 
z Wami ,,niech żyje Polska!" 
— a wszelkie korespondencie 
nadal w tej sprawie chowa 
do kosza. 

Kroniczka (liicagoska. 
Szkoci w naszem mieście 

przygotowują sie do wspania
łego obchodu dla uczczenia 
sławnego poety Jana Burns, 
Uświetnienie rocznicy odbędzie 
się 25 Stjcznia.w Auditorium, 
tak zwanęmi ,,Burns Song 
Pictures", przy czem znane 
utwory poety z stosownemi 
obrazami będą przedstawione 
publiczności. 

—o— 
Polscy obywatele 11 tej 

wardy, starają się o nominacyę 
Polaka na aldermana podczas 
wyborów wiosennych. 

— o— 
Zuany obywatel na Kazimie

rzowie, W. J. Pijanowski, 
usiłuje dostać nominacyą na 
ten urząd, a zgromodzeni w 
zeszłą niedzielę w hali Klu
czy ńskiego przy 2 2giej ulicy 
Polscy obywatele 10 wardy 
jednogłośnie jego kandydaturę 
poparli. 

— o— 
Grono porządnych młodzień

ców od Tow. Patr. Nauk. Ml. 
Pol.zakłada na Kazimierzowie, 
Towarzystwo Młodzieży. W 
przyszłą niedzielę odbędzie się 
w tym celu pierwsze posie 
dzenie. 

— o — 

Polskie posiedzenie Politycz
ne w Chicago. 

Na Kazimierzowie, w iotej 
wardzie, odbyło się w zeszłą 
niedzielę w hali ob. Kluczyń-
kiego przy 2 2ej ulicy i Albany 
ave. zebranie polskich obywa
teli, celem postarania się o 
nominacyę Polaka na urząd 
aldermana TO wardy w nad
chodzące wybory wiosenne. 

Posiedzenie otworzył ob. 
Wojciech Wachowski, a ogół 
powołał na prezesa zebrania 
ob. Józefa Hermana. Sekreta 
rzem był ob. W. F. Eichstaedt. 

Ob. Herman w krótkiej 
przemowie wyjaśnił zgroma
dzonym cel zebrania, zachęcał 
do jedności, bo tylko połączeni 
możemy coś zdziałać dla 
naszej korzyści. Ob. Jan 
Grzegorzewski rozśmies ył 
zebraną publiczność opowia
daniem swego snu, jakoby 
aldermanem ioej wardy obra
no Polaka. 

Przemówił następnie ob. W. 
J. Pijanowski, który mówi} 
że wstydem byłoby, gdyby 
Polacy w ioej wardzie, roz
porządzający 1600 głosami, 
nie mogli zdobyć się na 
obranie Polaka aldermanem. 
Obconarodowcy zawsze nami 
pomiatają, przy rozdawaniu 
mniejszych urzędów nas 
ignorują, a jeżeli Polak zo
stanie aldermanem, to postara 
się, by i z Polakami w ioej 
wardzie więcej się liczono. 

Przemawiali jeszcze obywa
tele Łukowski, Wachowski, 
Tokarski, Łuczak. Jereszek, 
Kaja i paru innych. Wszyscy 
zgodzili się na jedno: że po
trzebna nam solidarność, że 
Pclak bez różnicy partyi 
powinien głosować za swym 
rodakiem. 

Postanowiono przebieg ze
brania ogłosić w pismach 
polskich i angielskich. 

Obrano dalej komitet z 

9ciu, który ma postarać się 
o nominacyą ob. W. J. Pija-
nowskiego na aldermana ioej 
Wardy. 

Z amerykańskiego 
1111811. 

Dnia 8 Stycznia I895 r, 
odbyło się zebranie księży 
polskich na Wschodzie w 
domu ks. S. Szymanowskiego 
w Perth Amboy, N. J. 
Towarzystwo to, pod nazwą 
,,Stowarzyszenie Księży Pol 
skich na Wschodzie Stanów 
Zjednoczonych Północnej A 
meryki, choć niedawno ist
niejące, stanowczym idzie 
krokiem. Ma ono na celu 
wzajemną opiekę i pomoc 
moralną i czynną w każdej 
potrzebie. 

Członkami są okecnie Wie
lebni Xięża: Strzelecki, Ba
rański, Małusecki, Barabasz, 
Skrętny, Rodowicz, Kopyt-
kiewicz, Szczepański, Durzyń-
ski, Dulski, Pnchalski, Fyda, 
Wysiecki, Dereszewski, Kii 
mecki, Kukowski, Jachimo-
wicz, Kwiatkowski i Świniar
ski. 

Prezydentem jest wieł. ks. 
Dr. M. Barabasz z Baltimore, 
a sekretarzem wiel. ks. Sc. 
Szymański w Perth Amboy, 
N - j .  

Wiel. ks. Puchalski, kapłan 
codopiero wyświęcony, miał 
w niedzielę, 13 Stycznia, u 
wiel. ks. Leona Wysieckiego, 
primieye. 

Wiel. ks. Fabian, nowo 
przybyły z Europy, opuścił 
New York i udał się do 
Chicago. 

Wiel. ks. Syczek, ex-domi-
nikanin z Europy, opuścił 
Philadelphia i rówoież udał 
się do Chicago. 

Wiel. ks. Stanisław Osow
ski, także świeży przybysz z 
Europy, też udał się do 
r  e  f  u  g  i  u  m  p e r e g r i n  o -
r u m w Chicago. 

A nawet pan hrabia Komo
rowski, odpokutowawszy w 
kozie niepowołane czepianie 
się stolicy mądrości w Sha-
mokin, pojechał szukać lepsze
go szczęścia w tym amery
kańskim Babilonie. 

TELEGRAMY. 
ST. PETERSBURG, -

Wpływowa gazeta rosyjska 
Nowoje Wremia pisze w 
artykule o sprawie Wschod
niej, że Rosya, po wyczerpnię-
ciu środków pokojowych, 
będzie musiała orężem poprzeć 
swe prawa do Korei. 

WASHINGTON. — Kuri-
no, tutejszy poseł japoński, 
mniema, iż układy pokojowe 
między Chinami 'a Japonią 
rozpoczną się w Lutym 
Chińscy komisarze pokojowi 
opuścili w dniu 7 b. m. 
Hiroszimę i w porę staną w 
Hiroszimie, aby na początku 
przyszłego miesiąca wziąć się 
do układów. 

Wo 

Xie używać ua kutar 
maści v. żywym srcforeiia. 

Merkuryusz czyli żywe srebro z 
pewnością zruinuje zmysł smaku i 
zupełnie rozstroi cały system, jeżeli 
się pc, ciele rozleci. Takich rzeczy 
nigdy nie trzeba używać, chyba na 
receptę od dobrych doktorów, po
nieważ szkoda, jaką mogą wyrzą
dzić, jest 10 razy wieksz-a od ko
rzyści, jakieby mogły sprawić 
Lekarstwo Hall's Catarrh Cure, 
wyrabiane przez F. J. Cheney & 
Cu., w Toledo, O.j nie zawiera 
żywego srebra, a używa się we
wnętrznie, działając bezpośrednio 
na krew i delikatne błonki ciała. 
Kupując Hall's Catarrh Cure, mo
żecie być pewni, że nie dostaniecie 
żadnej podróbki. Fabrykuje je w 
Toledo, Ołiio, spółka F. J. Cheney 
& Co.—-Świadectwa bezpłatnie. 

223^ Można dostać w aptekach, 
75 c. butelka. 

OBCHÓD 
D&ll 

Bay City, Mich 12 Stycznia. 
Za staraniem Towarzystwa 

Narodowego św. Kazimierza 
przygotowuje się tu obchód 
powstania Styczniowego z r. 
1863. Będzie 22 Stycznia 
1865 r. Najprzód nabożeństwo 
w kościele, potem o godzinie 
8 wieczorem obchód świecki 
w sali ob. Józefa Weltera. 

Do jaknjliczniejszego zebra
nia Polonii tutejszej zaprasza 

KOMITET. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

jna 
chińsko - japońska^ 

PEKING. Jegomość 
cesarz chiński na naleganie 
swojego miuistra wojny, aby 
czemprędzej jaknajwięcej mło
dych ludzi wyćwiczyć na 
żołnierzy, odpowiedział:,, Karły 
zamorskie (japończycy) pań
stwu niebieskiemu szkody nie 
robią. Jest to dopuszczenie 
Ducha Przepaści, że przez 
nich ubywa narodu w państwie 
niebieskiem — aby matki 
potem nie potrzebowały zabijać 
nowonarodzonych dzieci, by 
im nie starczyło żywności; bo 
gdy mniej będzie ludzi w 
państwie niebieskiem, będzie, 
ono mogło więcej poddanych 
wyżywyć". —Minister czołem 
w ziemię uderzył i czemprędzej 
wyniósł się z cesarskiego pa
łacu, by czasem po takiej 
reprymendzie, nie odebrać 
jeszcze 100 bambusów pod 
poderszwy. 

TOKIO — Obiega tutaj 
pogłeska, że król Korei został 
zamordowady, natomiast w 
Yokohama głoszą, t;|miał 
napad epileptyczny. 

YOKOHAMA. — Głoszą 
tutaj, że wskutek mrozu 
zachorowało w pierwszej japoń
skiej armii, operującej w Chi
nach, przeszło 1000 żołnierzy. 

SHANGAI, — W pobliżu 
Jehol w Mongolii, 120 mii 
na Północno wschód odPekinu 

» 

podobno stoczono kilka 
zaciętych bitew. Setki rannych 
Chińczyków prz) wożą codzień 
do Tien Tsin. 

LONDYN. — Z Tokio 
telegrafują do Central News, 
że brygvda drugiej japońskiej 
armii pod dowództwem ge
nerała Nogi zaczepiła wielki 
oddział Chińczyków pod 
Kaiping i pobiła go po cztero
godzinnej bitwie. Japończycy 
zajęli Kaiping. Chińczycy 
uciekli do Hai Cza Cai. 

Hy p u o ty z ru . 
Różne spraw/ kryminalne,przy 

których ofiary hypnotyzowano, 
ogromnie publicznoś.) poruszyły. 
A jednak hypnotyzm tak stary jak 
historya — dobrze go znali mędrcy 
Egipscy, Greccy i Rzymscy, bo jest 
tem samem co mes mery z ni 1 mag* 
netyzowaoie. Jest to pen, który 
operator sprowadzić może jeżeli 
się to odnośne] osobie podoba, nie 
można jednak nikogo uśpić wbrew 
j e g o  w o l i .  W y r a z  h y p n o t y z m  
pochodzi od greckiego h v p n o s, 
co oznacza sen. Kto chce dobrze 
spać bez zahypnotyzowania i przy 
tem bujać sobie po świecie, niechaj 
sobie Kupi tykiet do Chicago lub 
St. Louis od Kolei Burlingtońskiej, 
z miejscem do spania wPullmanie. 
Po takim śnie też smakować mu 
będzie śniadanie w karze jadalnej. 
Względem tykietów, map i t. d. 
zgłosić się eto agenta miejscowego 
lub pisać do: W. J. C. Kenyon, 
Gen. Pass. Agent, St. Paul, Minn. 


