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

tci trzech nowych abonentów i 
prześle nam za nich całoroczny 
abonament, będzie dostawał zs 
swoja fatygę przez cały rok jedsr; 
łgzeruplarz Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzat 
oych, rzetelnych agentów; zasługi 
<eh należycie wynagrodzimy. 

Prezent za przęsłaBie carło 
rocznego abonamentu dajemy tylk<* 
tym, którŁy naprzód za Katolikr> 
sapłac§. 

Kto odbierze z poczty trzy 
gazety, uważanym jest za abonenta 1 
odpowiedzialnym za abonament. 

Kto zmieni adres, powniiejt 
0»t> chmiast podaó wvdawuv Kal» 
U.ka swój nowy adres. 

Abonentom, którzy wyraźnie 
oie odmówią gazety za pośrednic
twem listowego lub Mine# 
urzędnika pocztowego, Katolik po 
sełany będzie dalej. Skoro ku 
zaprzestanie odbierać gazetę, po 
winien wpierw zapłació, jeżeli c> 
"a mą winieni. 

Pieniądze za i dla Katoliku 
•-ślęży przcaełać przez pocztowy 'n1, 
expresowy Money Order, Możn.-. 
też pr/.esełać abonament w dola 
rach papierowych, przez Pusta; 
note, albo w jednocentowycli bab 
dsvucentowych znaczkach poczto 
wych, lecz jeżeli abonament, w 
tani sposób przesłany, w drodzt-
prztpaduie (co się w tym 'iivju 
bfirdził Tz-jclko zdarza} wydawca 
Katolika iue bierze za to na siebb 
i/'ipo ledzialności. Takie ! st) 
najlepiej k»/.m6 na poczcie registiu 
w*e, bo wtem***? urząd poczto w \ 
Herze i:.i sieb.v. odpowieJ/sab-ość, 
hc wraz z zawartością dojdą n-< 
miejsce przeznaczenia. Wszelki* 
i * sty or*z orz^selki pieniężne d< 
K<A''i\-r-X: ad resu-ić; 

H. Derdoujłski 

W I N  O K  A ,  m t n  N  .  

SriT'Na listach do KATOLIKA 
w y s t a r c z y  a d r e s :  I I . D  e r d o w s k i ,  
Winona Mian. Mieszkamy naprze
ciw, ke Poczty, i każdy urzędnik 
pocztowy zna wydawcę naszej ga
zety osobiście. — Ale kto już zu
pełnie dokładnie chce adresować, 
niechaj napisze na kopercie: II i e-
ronimDerdowski. Publisher 
•f KATOLIK, 113 W. 4 Str., Wi
nona. Minn. 

Nowi abonenci w 
Chicago, którzy już 
po pare numerów 
,,Katolika" odebrali, 
lubojeszcze nie uiści
li się z prenumeraty, 
niechaj czemprędzej 
zapłacą za gazetę Da-
szemu podróżującemu 
agentowi panu Waw
rzyńcowi Radomskie
mu. Pozostanie on 
jeszcze parę dni w 
Chicago, głównie dla 
tego, aby od nowych 

abonentów kolekto-
wać prenumeratę. 
Pan Radomski posia
da zupełne zaufauie 
wydawcy „Katolika" 
i można mu śmiało 
pieniądze dla nas po
wierzać. — Każdemu 
nowemu abonentowi, 
który po odbiorze 
pierwszych trzech nu
merów gazety, nie 
zapłaci prenumeraty, 
gazeta będzie wstrzy
maną. 

Najbliższa wyciecz
ka naszego podróżu
jącego agenta p. 
Radomskiego będzie: 
do La Salle i Sprin-
gvalley, 111., poczem 
pojedzie do Omaha, 
Nebr. 

Kto poczta 
przeseła abonament 
dla „Katolika," skła
dając w swoim urzę
dzie pocztowym go
tówkę, temu dają na 
poczcie modry papie
rek, zwany, „Money 
order." — Niektórzy t/ 
myślą, że to kwit, i 
sobie go zatrzymują. 
Ale tak nie trzeba 
robić. Money order 
czemprzędzej posłać 
należy wydawcy,,Ka
tolika" do Winony, 
bo musi go okazać na 
poczcie Winońskiej; 
inaczej ta nam pie
niędzy nie wyda. 

Sztuka łapichłop-
stwa. 

Kto się chce wyćwiczyć w 
skutecznem łupieniu ludu 
polskiego, niechaj śledzi 
rządy Icka Barzyńskiego. ' 

Tam np. przy budowie 
kościoła św. Jana Kantego 
aż dwa były komitety; jeden 
ścisły, drugi szerszy. Pierwszy 
liczący tylko kilku dobrych 
synków, którzy wyłącznie 
przez okulary patrzali, miał 
pierwsze słowo. Drugi komi
tet, liczący kilka tuzinów 
chłopków, ,,radził" nad tem 
co pierwszy uchwalił. Zwykle 
się to kończyło na: tak, tak. 
Co najpiękniejsze ipoddawano 
szerszemu komitetowi kwes-
tye budownicze. Po wyryso
waniu planu, wszelkie mądre 
uwagi się kończą, bo mate
matyka, mechanika i syme-
trya mają swoje niezłomne 
prawa. Ale kazano chłopkom 
,,radzić," jakie powinny być 
mury, łuki, filary it. d., po 
założeniu fundamentu. Nasz 
chłopek mający tyle wyobra
żenia o architekturze, ile 
krowa o nowych wrotach, 
musiał jednakowóż coś,,rzek-
nąć," bo był przecie w komi
tecie. A każdy komitetowy na 
znak swojej uczoności musi 
gadać. Inaczej inni powiedzą, 
że on głupi, bo nawet gęby 
nie może otworzyć! Naraz 
menażer zwraca owemu chłop
kowi uwagę na to, że właści
wie tak być nie może. No, 
chłopek zaraz się cofa, dodając 
iż i on tak myślał. Tedy się 
rozpoczyna prawdziwa ko-

medya, — A jaki ma być 
front? — Z prostej cegły? — 
Nie! — Jaki wtenczas? — 
Jeden krzyczy z ciosanego 
kamienia, drugi z najlepszej 
cegły, trzeci z czystego mar
muru. — Tak idzie dalej. — 
A jakie okna? — Najlepsze, 
najdroższe! — koniec koń
cem, cała narada się na tem 
kończy, że chłopki sobie za 
podstępem menażera tysiące 
długu nałożyli na barki. 

Potem kolekty następują. 
Dawaj bracie, bo tak,,komi
tet' ' uchwalił. Dawaj wiele, bo 
tak ,, komitet uchwalił. I 
buduje się na wiatr, na kredyt, 
nie licząc się z jutrem. O 
sprawozdaniu nie ma mowy. 

Po dwóch, trzech latach, 
po trzeciej lub czwartej ko
lekcie nastaje szemranie. — 
A gdzie się podziały pienią
dze? — Dopóki arcibiskup 
zastawia menażera swojemi 
plecami — dalej jakoś maszy 
na idzie. Ale gdy lud się 
spostrzeże i ujrzy arcybiskupa 
z menażerem za jeden powróz 
ciągnących, wtenczas mamy, 
jak obecnie — rewolucyą. 

Nagiel, naczelny redaktor 
Zmartwychwstańców, następu 
jącą uzyskał dyspensę od 
tegorocznego postu. Będzie 
pożerać: 

Niedziela: Flaki. 
Poniedziałek:Świni łeb z szperkami. 
Wtorek: Wurszta z kiełbasa. 
Środa: Świnie nogi tłuszczu. 
Czwartek:Świńska macica z, wątrobą. 
Piątek: Wieprzowe ogony z przy-

ległościami, smażone w tłu* 
stem czarciem łajnie. 

Sobota: Okrasa w mydle. 
— o — 

Nasz, aczkolwiek młody, lecz 
zdolny korespondent chica-
goski, powinien był trzech 
opryszków, którzy go na ulicy 
publicznie napadli i obrabo. 
wali, oddać w ręce policyi. Z 
takimi zbójami nie ma innej 
rady. Wobec prawa hołota 
Rosińskich i Kadowów razem 
z , ,wurszciarzem" Śmietanką 
nic nie znaczą. 

—o— 
Że też te chicagoskie 

gałgaństwa nie ustają! Trzeba 
wiedzieć, że masa tamtejszych 
polaków-katolików nie pragnie 
oślich patryotów ni zaszajstro-
wanych kropidlarzy. — Brak 
tam ludzi, którzyby uderzyli 
w strunę harmonii. 

Mimochodem powinniśmy 
poinformować naszych czytel 
ników o nowem, jakkolwiek 

'nieznacznem zwycięztwie Ka
tolika. Nauczka, dana przez 
nasze pismo panu Segersowi, 
redaktorowi Djabia chicago-
skiego, dobry odniosła skutek. 

—o— 
Djabeł po dwóch tuzinach 

okazów wychodkowych zwinął 
business. Natomiast Segers 
dalej chce się bawić w 
literaturę. Przechrzci! więc 
Djabia na Kropidło. Jestto 
skradzony tytuł, podszyty 
staremi smrodami. Żaden 
uczciwy człowiek pism Segersa 
czytać nie powinien. Żaden 
wykształcony człowiek ich 
czytać nie będz :e, bo są za— 

głupie. 
—o— 

Czemu pisma, popierające 
klikę chicagoską Zmartwych
wstańców, nic a nic nie piszą 
o przejściu Piotra Kielbassy 
do obozu naroiowcKatolik 
już dawno tego wichłacza 
poznał. Katolik też nie szczędził 
słów potępienia na honorowe

go prezydenta kropidlarstwa. 
Kiełbassa razem z menażerem 
są zakałą katolicyzmu polskiego 
w średnich stanach Ameryki, 
iKiełbassie dać ,,ofis" a me
nażerowi , .pięniondzów'' —i 
będzie dobrze. 

Wiedzą starzy obywatele 
chicagoscy, jakiego koloru 
ptaszek był Kiołbassa. Poczci
wy Wojciech Jędrzejek, były 
prezydent Zjednoczenia mógł
by cudowne rzeczy o Kiołbas-
sie powiadać. 

—o- -

Kiołbassa. z polskiej 
krwi szydzi. Tych 
,,galicyjoków" żaden apiasta 
gorzej nie nienawidzi od 
Kiołbassy. Lud galicyjski jest 
w oczach nieuaca - Kiołbassy 
trąlem Ameryki. 

—o — 

Co się dzieje z ligą? Anar
chista— Szwajkart i landsman 
—Kiolbasa, sekretarz względ
nie kasyer, chcieliby się w 
lamach naszego pisma doczy
tać, na co tak wysokie 
piastują urzęda? Katolik wiele 
wie i widzi, ale o lidze nie 
słyszał. 

—o 

Hej ludkowie na Jadwigowie! 
Wy pewnie wiele o lidze 
wiecie! Napiszcie do majstra 
od Katolika, jakim afektem 
Wasze serca pałają do tej 
instytucyi. Rety! Ojczyzna 
zaginie, jeżeli się nie zmiłu
jecie i , ,pęnów" Kiolbassę i 
Szwajkarta nie przeprosicie. 

Dnia 4 Marca, w poście, 
X. arcybiskup Corrida u z 
Nowego Yorku, połączył 
węzłem małżeńskim katolika* 
Francuza hr. Castallane i 
protestantkę Annę Gould, 
córkę znanego zmarłego 
milionera—oszusta. 

—o — 

Ślub się odprawił w pry
watnym domu brata narze
czonej o 12 godzinie w 
południe. Podobny postępek 
X. arcybiskupa nowo - york-
skiego dziwne jakoś robi 
wrażenie na katolików. Zdaje 
się, że na tym świecie w 
kościele Bożym przykazań 
kościelnych dla bogatych nie 
ma. 

Ręczymy, iż w Polsce np. 
lub w innym jakim kraju 
Katolickim, żaden arcybiskup 
podobnego nie dałby zgor
szenia. Inaczej bowiem ślubu 
panny Gould nazywać nie 
można. Szemrzą księża w 
Nowym Yorku, bo zdaje się 
mają o co. 

ODEZWA 
do Młodzieży Polskiej 

w Ameryce. 
Chwiła obecna odznacza 

się ruchem dla sprawy pol 
skiej wśród Polonii Amery
kańskiej i nabiera poważnych 
rozmiarów. Polacy w Ameryce 
dzisiaj tworzą pewną siłę 
narodową, której nie można 
ignorować, a stanowisko, 
jakie w tym kraju zajmują, 
jest takiem, że zwraca na 
siebie uwagę innych narodo
wości, a zwłaszcza nieprzy
chylnych Polakom. 

Wobec tego na czasie jest 
zapytanie: czy wypada 
młodzieży polskiej w Ameryce 
nadal pozostać bezczynną jak 
dotychczas była? — Wszak 
młodzież nasza tworzy wielką 
część żywiołu polskiego za

mieszkałego w Ameryce; 
wszak gdziekolwiek zwrócimy 
się, wszędzie słyszeć jedno i 
to samo wyrażenie, mianowi
cie: ,,Na młodzieży naszej 
zależy przyszłość Narodu." 
Nikt tem nie zgrzeszy; cały 
ogół polski jednogłośnie i 
jednomyślnie na to zgadza się. 
Jestto jakoby wyrok Narodu, 
który młodzież nasza musi 
spełnić. 

Od młodzieży wymaga 
pracy narodowej najpierw 
Ojczyzna, a potem położenie 
polityczne w Europie. 

Jesteśmy, drodzy bracia 
młodzieńcy, dojrzali do roz
poczęcia pracy dla Narodu i 
to pracy czynnej. Obowiązki 
ciążące na barkach naszych, 
przygniotą nas, jeżeli nie 
będziemy wszyscy starali się 
takowe wypełniać. Serce pęka 
z boleści, gdy spojrzymy na 
naszą opieszałość do pracy 
narodowej. Nie ma pomiędzy 
nami należytego zaintereso
wania się o przyszłość naszego 
Narodu. Leżymy na łożu 
bezczynności, i sypiamy snem 
lenistwa. 

Przyjrzyjmy się młodzieży 
polskiej w Europie. Widzimy, 
jakto ochoczo krząta się ona 
około wydobycia naszego 
Narodu z pod ucisku dzikich 
wrogów. Jej należy się 
uznanie, że utrzymuje sprawę 
polską w zainteresowaniu. 
Pomimo intryg i trudów, 
bracia nasi w kraju nie ustają 
w swej prac), Zamiast ich 
naśladować, my w wolnej 
ziemi, oddychając powietrzem 
wolności, będąc wolni, zapo
minamy o niewolnej Polsce. 
Zapominamy o okrucień
stwach i dzikich napaściach 
popełnianych na naszych 
biednych rodakach przez 
zbirów okrutnych. Oczywiście, 
nie mamy ducha Kościuszki, 
ducha ojców naszych.... 

Przed rokiem, zawiązało 
się w Ameryce Zjednoczenie 
Młodzieży Polskiej, które nie 
doznawszy należytego poparcia 
od ogółu — upadło. Jestto 
smutnem,iż tysiączna młodzież 
Polska nie mogła utrzymać 
przy życiu tej organizacyi. 
Liczono, wprawdzie, wiele na 
pomoc starszej generacyi, ale 
napróżno.... My, bracia 
drodzy, musimy o własnych 
siłach po wsta ć f  w każdym 
razie Die zrzekając się 
szlachetnej pomocy spółe-
czeństwa. Musimy się z j e-
d 11 o c z y ć, zaznaczyć nasze 
istnienie pracą pełną poświę 
ceń i czynu, albo na zawsze 
zawstydzić się i wystawić 
nasze pokoleniu jako niezdolne 
do strawienia sił narodowych. 
Czyżbyśmy nie pojmowali, co 
t o  z n a c z y  z j e d n o c z y ć  
się, by wspólnie pracować, 
dla dobra Ojczyzny? Inteli-
gencyi, zdaje się, wystarczy, 
aby to wyrażenie pojąć. 

Wasze zorganizowanie się 
zostanie energicznie poparte 
przez młodzież polską w 
Europie. Ona tego od nas 
żąda—pamięta, myśli.Dowieść 
tego można snadnie. Młodzież 
z kraju podniosła do nas 
głos o pomoc, liczy na nas 
bardzo wiele, co do pracy 
narodowej. A my. . . ze 
wstydem wyznać musimy, że 
nawet nie jesteśmy zorgani
zowani należycie. Pomyślmy 
nad ważnością zorganizowania 
się; nie czytamy tych słów, 
by je zapomnieć, skoro je 
przeczytamy. Obudźmy się 
bracia i rozpocznijmy wytrwałą 
pracę dla dobra ojczyzny. 

A teraz, po słowach zachęty, 
podzielę się z Wami, drodzy 
bracia, nowiną, która Was 
musi pocieszyć, jeżeli macie 
uczucie ducha polskiego; jeżeli 
serca Wasze pałają ogniem 
miłości ojczystej. Podpisa
ni z radością podzielają się 
faktem, który powinien zrodzić 
w Was prawdziwy patryotyzm. 
Nowiną tą jest założenie tu 
w Ameryce nowej dia Was, 
ale od dawna istniejącej w 
Europie,organizacyi Młodzieży 
polskiej noszącej nazwę: 
„Związek Młodzieży Polskiej", 
którego zasady są ściśle 
narodowe. 

Cele tej instytucyi są 
wzniosłe, bo jakże mogą być 
innemi, jeżeli dążą ku oswo
bodzeniu ukochanej Ojczyzny. 
Zadaniem Z w. Młod Pol. jest 
budzenie ducha patryotyczne-
go w młod cięży, zainteresowa
nie ją sprawą polską, i w 
danym razie nieść stosowną 
pomoc Ojczyźnie. 

Związek Młodzieży Polskiej 
istnieje w kraju od dawna, 
lecz amerykańska część tegóż 
istnieje od pół roku, w którym 
to czasie został silnie ufundo
wany .Zarząd naczelny Związku 
znajduje się w Europie. Jemu 
podległy jest zarząd główny 
amerykański, noszący nazwę: 
,,Zarząd Generalny Związku 
Młodzieży Polskiej na Ame
r y k ^ 1 ' ,  a  k t ó r y  z o s t a ł  z a 
mianowany przez euro• 
pejski Naczelny Zarząd, co 
udowodnić można jasnemi i 
dooitnemi świadectwami. Fakt 
zbija wszelką krytykę, jakoby 
Zarząd Generalny b>ł samo-
zwańczy. Zarząd Gen. rezyduje 
w  C h i c a g o  i  j e s t  j a w n ą  
reprezentacyą całego Związku 
na świecie. Byt Zw. Mł. Pol. 
w tutejszym kraju z góry jest 
zapewniony; gdyż praca, 
chociaż skromnie i w cichości 
była dotychczas prowadzona, 
okazuje się bardzo korzystną. 
Związek już ma swych 
członków w stanach Illinois, 
Pennsylvania, w New York, 
gdzie także po różnych 
miejscowościach dla lepszego 
działaoii i skuteczniejszej 
pracy mianowane są Zarządy 
Miejscowe, pozostające pod 
jurysdykcyą Zarządu Gene-
rolnegow Chicago. Charakter 
Związku nie jest cywilny — i 
dla tego dzieli się na ,,oddzia
ły", nad któremi czuwają 
odpowiedni naczelnicy. Do 
Związku nie pr?yjmuje się 
Towarzystw jako takie, lecz 
przyjmowani są członkowie 
pojedyńczo, z których tworzą 
się oddziały do pewnej liczby 
ograniczone. Inne informacye 
udziela się tylko członkom. 

Aby zaspokoić umysły tej 
klasy, która interesuje się 
więcej kasami pośmiertnemi, 
aniżeli ideą, o którą chodzi, 
z góry zaznacza się, iż żadne 
wspomogi, tak w chorobie 
jak i po śmierci członków, nie 
mają miejsca w Związku jako 
organizacyi, dla tego właśnie, 
że Z. M. P. z zasady zajmuje 
się tylko sprawami narodowe-
mi obchodzącemi ogół polski* 

A więc, bracia młodzieńcy, 
droga utorowana; praca, 
rozpoczęta; organizacya istnie
je. Teraz tylko zasilać należy 
szeregi związkowe członkami-
Polakami — patryotami! Gar
nijcie się pod sztandar Zw. 
Mł. Pol., pod sztardar Polski, 
a wypełnicie częściowo Wasze 
obowiązki. Na co gardłować 
zawsze o patryotyzmie, 
jeżeli go nie udowodnimy 
czynem! Do czynu,bracia, 


