
czynu nam potrzeba! 
Walczmy od młodości za 
wolność, i niepodległość! 
Powiedzmy z sokołem: , .Czo
łem Ojczyźnie, szponem 
wrogowi!' Rozpocznijmy wy
trwałą czynną i pełną poświę
cenia pracę dla wybawienia 
naszej ukochanej Ojczyzny! 
Braterstwo i pozdrowienie. 

Stefan J. Napieralski, prezes 
Leon J. Scliultz, vice-prezes 
Franciszek J. Danisch,komisarz 
Franciszek T. Wołowski, Sekr. 
Józef J. Beliński, skarbnik. 

Zarząd Generalny Związku 
MłodzieżyPołskiej naAmerykę 
Chicago, d. 24 lutego 1895 r. 

X. B. — Wszelkie korespon-
dencye, listy, itd. tyczące się 
Związku należy nadesłać na adres 
sekretarza: Mr. Fr. T. Wołowski, 
No. .71'J West 20tli Str., Chicago, 
111. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Z  M W  P O L S K I C H  
W AMERYCE. 

PROFESOR KUK, od 
szkoły milwauckiej X. Holo-
fernesa Gruczy, spodziewał 
się wieńca laurowego za 
przetłómaczenie ,, Grażyny" 
na jeżyk niemiecki. Biedny 
K u k  n a w e t  w i e r s z e m  
dzieło Mickiewicza , ,przeka-
ieczył". Panie Kuk! Galicyj
skich Twoich zdolności nikt 
Ci nie odmówi, ale krytycy 
niemieccy się z Twojej niem
czyzny—śtflieją. Zapytasz się: 
gdzie, kto? Prosimy się 
zapytać w sąsiedztwie. .. . 

PROFESOR JABŁOŃ
SKI od ZGODY znowu 
dosłownie prawie ,,oderznął" 
artykuł o socyalizmie, umie
szczony w ostatnim numerze 
organu patryotów. Uczoność 
patryotycznego redaktora 
zaćmiła, jak zwykle, umysły 
związkowców, ale pan Jabłoń
ski nie lubi, ażeby mu przy
pomniano, że jest pisarzem— 
nożyczkowym. On jest — 
literata.... 

Prosimy nie stękać. 

PROFESOR SRUL 
BARZYŃSKI wolałby na 
kolczastych szyszkach space 
rować, niż KATOLIKA czytać. 
Szkoda naszych „ profeso
rów''. 

W ST. PAUL, Minn., trzej 
obywatele, wystąpili z Pitasowskiej 
Unii,która najęła sobie szubrawcze-
iro POLAKA W AM KR YCK jako organ 
przymusowy, i natychmiast zapisali 
sobie KATOLIKA. Nazwiska ich: 
Franciszok Kałuża,Antoni Zwiewka 
i ,lan Kostuch.—Dobry to dowód, 
że Unia ze swoją przymusową, bibu
łą i nam materyalnie szkodzi. Nie 
możemy też umieszczać w piśmie 
miszem artykułów, nawołujących do 
pielęgnowania organu, który nas 
p o u k a z u dusi — choćby nawet 
Przewielebny kapelan Unii D. M. 
takiej lokajskiej roboty stanowczo 
od nas wymagał. 

ISADORE, Mich. — U nas w 
Michiganie zima tego roku bardzo 
była dokuczliwą. Mróz na początku 
lutego tak się srożył, że ciepłomierz 
za dnia wskazywał 20 stopni niżej 
zera. a w nocy jeszcze 10 stopni 
więcej zimna. To też na kolejach i 

•drogach ustała cała komunikaeya. 
Farmerom wiele kartofli w piwni
cach i kopcach pomarzło. 

LITTLE FALLS, Minn.—W 
•dniu 'J5 Lutego znaleziono w Elm-
•dal. ztąd mil 14, niedaleko domu,w 
-którym sie odbywało wesele Macieja 
Urbana, gościa weselnego Andrzeja 
Kunce z Swan River, z rozciętą 
ałową. Umarł wskutek rany 28 
Lutego. Oprawca, który tak pięknie 
zabawił się na weselu, dotąd nie. 
^'jkryty. 

SHAMOKIN, Pa.— Podczas 
największej burzy z piątku na 
sobotę spaliły się dwa domy w 
Hickory Ridge, blisko naszego mia
sta, zamieszkałe przez familię 
Muskowicza i Kołaskiego. Nic nie 
zdołano uratować, i mieszkańcy w 
nocnem ubraniu ledwie, że z życiem 
uszli z pożaru. 

MILL CREEK, Pa. — Zeszłej 
soboty w nocy zgorzał do szczętu 
dom, w którym się mieścił hotel i 
salon Józefa Kaszuby. Budynek 
będący własnością ob. Pauksztysa 
z Plymouth, — był ubezpieczony. 
Przyczyna pożaru niewiadoma. 

PITTSBURG, Pa., 1 Marca. 
W tym tygodniu bawił w naszem 
mieście Wiel. Ivs. Józef Kozłowski 
dawny asystent przy kościele sw. 
Jadwigi w Chicago. Przebywa on 
w Mt. Pleasant, Pa., u Wiel. ks. 
Pikulskiego,* nie może być zatem 
prawda co pisały o nim niektóre 
pisma, że buntował kryjomo para
fian z Jadwigowa przeciw probo
szczowi ks. Józefowi Sarzyńskiemu. 
Ks. Kozłowski umyślnie opuścił 
Chicago,aby nie być mimowolnym 
powodem do zatargów. Wiadomo, 
że parafianie koniecznie go chcieli 
mieć proboszczem w miejsce ks. 
Józefa Barzyńskiego. (GAZ. PIT.)  

BALTIMORSKA „Polonia" 
pisze: Z Wilmingtonu, po odbyciu 
kary więziennej, pojechał do Balti
more Jan Radziszewski. Niestety 
postanowienia jego co do przyszłego 
życia i poprawy dotychczas nie 
bardzo wiele zdradzają szczerości. 
Skomunikował sie natychmiast z 
malkontentami parafii N. P. M. R. 
i tam gdzieś w Canton sie obraca i 
nurtuje. 

Aby zaś mieć jakiś punkt o-
parcia, postarał się od Msgr. Satol-
lego o list, który oświadcza, że 
pewien Jan Radziszewski zjawił się 
przed Monsignorem i oświadczył,że 
ma zamiar powrócić na łono kościo
ła katolickiego. Przed nazwiskiem 
zaś Jan Radziszewski zostało wtrą
cone innym atramentem i pismem,i 
to pismem bardzo podobnem do 
tegoż p. Radziszew skiego, malutkie 
słówko ,,Rev.'\ oczywiście w celu 
oszukańczym, aby każdy kto list 
zobaczy sądził, iż Arcybiskup Sa
to lii uznaje Radziszewskiego księ
dzem! Czy pan Radziszewski wie, 
iż to jest fałszerstwo dokumentów 
i sprawa kryminałem pachnieV 

W MANITOWOC, Wis., u-
kazał się nowy tygodnik polski pod 
tytułem POLONIA. Wydaje go p. 
A. Mało wiejski, były agent i ko
lektor baltimorskiej  POLONII.  

BUFFALO. —Na Wojciecho
wie chmurzy się znowu.Ks.Zaręczny 
opuścił parafię, jak sam się tłóma-
czył, z powodu słabości,a jak para
fianie powiadają, na rozkaz Pitas-
sa.... Różne pogłoski krążą po" 
między parafianami. Niektórzy 
twierdzą, że obecnie dziekan wpa
kuje na Wojciechowo jednego ze 
swoich.... i przygotowują się do 
obrony. Dziś trudno przewidzieć, 
ale kto wie, czy nie jesteśmy w 
przededniu nowej hańby .... nowej 
wojny kościelnej.  (REFORMA), 

Z NEWARKU, N. J., piszą 
do nowoyorskiej  GAZETY POSLKIEJ:  
Mamy tutaj w Newarku literatę 
polskiego w osobie p. Władysława 
Renz, który już napisał sześć sztuk 
teatralnych p. t. 1] Ktoby się spo
dziewał? komedya w jednym akcie; 
2] Dwie Mazurki, dramat w pięciu 
aktach; 8] Pomorzanie w Gąsowie, 
dramat w czterech; 4] Chwila szczę
ścia, komedya w jednym akcie; 5] 
Fryc w zaletach, komedya w dwóch 
aktach; 6] Syberya, dramat w 
trzech aktach; ma też dwa wiersze 
własnego utworu p.t. Westchnienie 
do Królowej Polski i Pożegnanie z 
Ojczyną. P. Wł. Renz pochodzi z 
Frysztaka, w Galicyi, uczęszczał do 
szkół elementarnych przez lat czte
ry. W roku 12 wyjechał do Ame
ryki wraz z matką, teraz liczy lat 
20, jest on przytem dobrym Pola
kiem. Należy on do związku robot
ników Polskich, do tow. dram. 
Organ i tow. Tamborów Polskich 
im. Kazimierza Puławskiego. 

KS. A. ŁASKI, proboszcz pa
rafii polskiej w Brenliam, Tex., w 
dniu 3 Marca wyjechał w gościnę 

do Europy, Na odjezdnem przeseła 
naszemu KATOLIKOWI życzenia naj
lepszego j)0W0dzenia i wszelkiego 
błogosławieńsiwa Bożego. (Niechaj 
Pan Bóg tego godnego sługę swego 
broni od wszelkiego niebezpieczeń
stwa w dalekiej podróży i w jaknaj-
lepszym zdrowiu z powrotem go 
przywiedzie do tęskniącej za.nim pa
rafii .—Przyp. Red. KATOLIKA).  

KLECH KLAWITER — jak 
nam piszą z Silver Lake— pedlował 
tam przed tygodniem z „bulwami" 
i innemi płodami rólnemi z Washing
ton State. [Nasz burmistrz pan 
Fakler pojąć nie może, czemu,skoro 
był już tak blisko naszego miasta, 
i do Winony nie zawitał?—Przypis 
KATOLIKA].  

ERIE, Pa. — Zanosi się tutaj 
na utworzenie drugiej polskiej 
parafii, 

ZWRACAMY UWAGĘ na 
umieszczoną w dzisiejszym mnmerze 
KATOLIKA prośbę Komitetu Chica-
goskieg.^ o składki na j)rowadzenie 
procesu przeciw Czechowi Kryzowi, 
mordercy Polaków Fr. Gołębiew
skiego i Piotra Gacy. O ile nam 
wiadomo, dotąd następujące Towa
rzystwa polskie w Chicago ofiary 
na ten cel złożyły: Tow. Niewiast 
Różańca świętego |525.00; — Tow. 
Dziewic Niepokalanego Poczęcia 
NMP. $15.00; — Tow. Ułanów 
św. Michała Archanioła $5 00; — 
Tow. św. Jana Kantego $10 00; — 
wszystkie z Town Lake. Towarzy
stwo św. Kaźmierza Jagiellończyka, 
grupa związkowa, ofiarowało $3,24. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Uwagi na czasie. 
Chłopstwo nasze swobod

niej odetchnęło w Ameryce, 
uwolniwszy t>ię raz na zawsze 
od różnych komisarzów Euro 
pejskich. Nauczone bolesnem 
doświadczeniem, wątpimy, by 
chciało wskrzesić tę instytu 
cyą w Ameryce, lub dobro 
wolnie nieść skórę do gar bo-
wauia takiemu samozvmicze-
imi kotnisar&owi jak Jerzam 
nowski. Niektórym strasznie 
palce swędią na chłopskie 
podatki. 

— o — 

Fujara 1 Jajezyzna rozpisuje 
asesment po $1.00 od głowy 
na wypadki śmierci i organ. 
Nie dodaje jednak, mimo 
uchwały sejmu, ani liczby 
członków asesowanych, ani 
samy na Redaktora organu. 
Rozumiemy się na tem. 

Izrael ze św. Jadwigi wye
migrował. Miasto dawniejsze-
J u z u f f a ,  d a j e  M e n a ż e r  a ż  
dwóch goimów, lecz ludzie na 
handel przystać nie chcą. I 
mają' racyę! 

— o— 

Juzuff, co się tyczy chałatu 
1 pejsów, był świeckim Lewitą, 
duszą lgnął do zakonu; dwaj 
Lewici jego następcy przeciw 
nie — chałat i pejsy mają 
według zakonu, ale duszą 
ciągną do świata. Tym już 
dawno można było napisać ex. 

—o— 
Mill Creek więc jest to 

pierwszy przedmiot pieszczot 
cioci L :gi. Ks. Siodłaczek O 
R. zdołał uformować dlań 
biblioteczkę, i w tych dniach 
Lwrować będzie. M ;ll Creeku, 
Mili Creeku! Zaprawdę nie 
jesteś Ty najpodlejszem między 
miastami Judzkiemi! Drzwia
mi i oknami oświata walić ci 
się będzie, a wszystko to dzię
ki szczodrobliwości menażera. 

—o— 

Jak dalece nawet dobrzy 1 
uczciwi zRądinąd ludzie dadzą 
się zgłupić — dowodem ]est 
p. Czerwiński z Milwaukee. 
Wierzyć w humbugi Chicago 
s k i e  —  t r z e b a  g r e e n  
borna , dmuchać w dudy 
menażera — potrzeba hebraj 
v'zyka. Pan I Czerwiński ani 
jednym, ani drugim oie jest —-

jednak szerzy zarazę Ligi w 
Milwaukee. Chyba, że na jaki 
ofis lecieć zamierza? 

—o— 

Niejaki Ralf Modrzejewski i 
ex-hr&bia Łubieński zachwalają 
po gazetach kopalnię złota w 
C r i p p l e  C r e e k ,  C o l o 
rado, którą nabyli, powiada« 
ią, i zapłacili. Nawołują do 
kupowania akcyi lOoio? dola
rowych za 2 dolary (?).Niezro* 
2umiałe to jest dla nas, czemu 
10 dolarów sprzedają za 2 
dolary, i jeszcze lofjrmacy1  

udzielają. W zwykłym porząd
ku rzeczy, jeżeli biznes dobry, 
to akcye 10 dolarowe np. 
sprzedawaliby za 12, 15 lub 
20 dolarów, czasem woale 
dokupić się nie można. Gdy 
biznes jest cripple — sprzedają 
o 1, 2, B lub 5 procent mniej 
— lecz tu w tym Cripple 
Creeku musi być bizness 
most cripple, kiedy aż 
taki procent ustępują. 

Nadesłane z Chicago. 
W Sobotę, 2 Marca,sądzono 

tutaj osoby, przyaresztowaue 
przy krwawym parafialnym 
,,fajcie Jadwigowskim." Lubo 
Dziennik Chicagoskiz 28 Lutego 
zapowiedział na te niewinne 
ofiary jaknajsroższe kary,jednak 
nic im się nie stało. Sędzia 
wszystkich puścił na wolność» 
gdyż bronili tylko praw swoich. 
Chcieli wtargnąć do plebani: 
i przejrzeć książki parafialne 
— a podobno nie 17 tysięcy, 
lecz 45 tysięcy ciąży długu na 
kościele św. Jadwigi w Chicago. 
Do zwycięstwu dopomógł oskar
żonym przedewszystkiem mło 
«iy. al« biegły Polak, pan 
Ter fil Peta. 

W niedzielę, 3 M irca.odbvlo 
się w kościele św. Jozefita 
nabożeństwo dla osieroconych 
parafian św. Jadwigi — od 
godziny pół do litej do 12tej 
Kościół był przepełniony. Do 
póki kościół św. Jadwigi nie 
będzie otwarty, będzie się 
odprawiało co niedziela nabo 
żeństwo, dla należących do 
niego parafian, w kościele św. 
Józefata. Lubo ^martwych 
wstańcy skazali niemal wszyst
kich parafian św. Jadwigi do 
piekła, kościół św. Józefata nie 
odmawia im środków łaski, a 
Lucyper wścieka się ze złości, 
że taka zdobycz poszła mu 
mimo nosa. 

Parafianie Jadwigowscy teraz 
po parę razy na tydzień od
bywają mitingi, aby organizo
wać obronę przeciw wrogom 
zmartwychwstańcom. 

Szlązakom na Jadwigowie 
nie podobało się to, iż Katolik 
nazwał Piotra Kiołbasę Szlą-
żakiem; mówią, że on nie 
wart tego pięknego polskiego 
imienia szczepowego. Polscy 
Szlązacy się go wypierają. 

Dla tych co zgorszeuie dali 
(w parafii św. Jadwigi w 
Chicago) — pisze chicagoski 
Sonntagsbłatt — lepiejby było, 
gdyby im zawieszono kamień 
młyński u szyi i zatopiono 
w głębokościach morskich. 

Racya —poczciwy Sonntags-
blacie! — Zgorszenie dali 
Barzvrney, łupiąc w imię 
religii pobożny lud polski. 
Im więc zawiesić ten kamień 
młyński na judaszowskie karki 
i  p o t o p i ć  z g r a j ę !  —  E r s a u f t  
die K a n a 1 1 e u!.. 

Głuchoty nie można 
wyleczyć 

środkami, nie sięgaj%cemi do do
tkniętego fcłonki ucha. Głuchota 
następuje z powoda zaognienia się 
blon wzdłuż rury usznej. Gdy ropa 
te błony zupehńe zniszcay,. wtedy 
ciężko słuch przywrócić. Na dzie
sięć przypadków głuchoty dziewięć 
spowodowanych bywą przez katar. 

Zapłacimy 100 dolarów za każdy 
przy padek spowodowany przez katar 
którego by nie mogło wyleczyć 
leKarstwo Hall's Catarrh Cure.Zgło-
sic się po cyrkularze darmo 

F. J. CHFNEY & CO,. 
Toledo, Ohio. 

Sprzedaje się w aptefcach 
po 75 c. 

—o — 

Nieszczęsny 
przypadek kolejowy 

w Mexyku. 
Straszna katastrofa zdarzyła 

się onegdaj w południe na 
kolei iQter Oceanic, około 25 
mil od stolicy M^xiku. 104 
osoby straciły życie a przeszło 
100 zostało mniej lub więcej 
uszkodzonych. 

Przed kilku dniami udało 
się wielu katolików do Sacre 
Monte, gdzie odbywał się 
odpust. Kolej Inter Oceanic 
zniżyła cenę płacy, to też 
miała najwięcej pasażerów. 
Oaegdaj wracało 1,200 
osób z pielgrzymki. 

Pomiędzy Tomemlla i Te 
uaugo, gdzie tór jest dość 
upadzisty, znajduje się przy 
przepaści skręt. Jestto najuie 
bezpieczniejsze miejsce tej kolei 
Gdy pociąg zbliżał się do gór, 
pasażerowie bawili się jaknaj-
lepiej. Spostrzegłszy jednako 
woż, że pociąg pędzi z ogrom
ną szybkością, zatrwożyli się i 
umilkli. 

Gdy lokomotywa dojechała 
do skrętu, wyskoczyła z szyn 
i spadła z toru w przepaść, a 
za nią jeden wagon po drugim. 
Gdy piąty wagon wyskoczył z 
szyn, rozerwały się spojenia, 
ostatnie wozy pozostały na 
szynach i same jechały dalej, 
ale po za skrętem zdołano je 
hamulcami zatrzymać, po^zem 
pasażerowie tychże wrócili na 
miejsce katastrofy. 

Tutaj przedstawił im się 
straszny widok. Lokomotywa 
ściągnęła w przepaść tylko 
trzy wagony, a dwa inne 
zatrzymały się tuż nad prze 
paścią. . 

Wszystkie trzy wagony two
rzyły kunę gruzów, z pod 
której wydobywały się jęki 
ciężko rannych pasażerów. 
Zajęto się natychmiast wydo 
bywaniem Dieszczęśiiwyiih.Wie-
lu było tak poszarpanych, że 
nie można było ich indentyfi-
kować, a tu i  owdzie znaleziono 
pojedyńcze członki ciała, jak 
ręce, nogi 1 t. (J. 

Urzędnicy pociągu telegra 
fowali do Mexico, zkąd 
wysłano lekarzy specyalnym 
pociągiem. Z pod gruzów 
wydobyto 104 zabitych i 85 
rannych; łych ostatnich posiano 
do pzpitala wojskowego w 
Mexico. O ile się dowiedziano, 
katastrofę spowodował maszy
nista, gdyż wjechawszy na 
spadzistą część toru, nie starał 
się wstrzymać biegu pociągu 
hamulcem powietrznym.Gdyby 
hamuleo. ten nie był fuukcyo 
nował, byłby mógł dać sygnał 
do wstrzymania ręcznymi 
hamulcami. Ż »den z pasażerów 
sygoału nie n]yszał. 

Maszynista i p*lac/i stracili 
życie. 

Dobra sposobność! 
ZAKŁAD 

F O T O  G R A  F I  C H Y  
wartości $1,200 —w centrum 
Polonii, liczącej 25 tysięcy 
mieszkańców, między trzema 
polskiemi kościołami, jest do 
nabycia za sumę $850.00 w 
gotówce. Niefachowego po
dejmuje się sprzedający sztuki 
fotograficznej wyuczyć. 

Po bliższe informacve zgło
sić się do Redakcyi Katolika. 

PŁACIC ZA KATOLIKA! 

im i« nuta/L 

ZOBACZ U 
NAS 

W! OKNIE WYSTAW O W Kil 

co kupić można za 

25 cent. 
MORRISON 

ZŁOTNIK 
74 — £. 3rd Str. 

Winona, Minn. 

Polskie apteki 
w 

CHICAGO 
709 Uliiwaukee avt, 
570 BI ue Island ave. 

r*-

^Complexion Cream. 
SłtlifMtlen 6naranUed 

•r money refunded. 

•••• -V 
DR BONKERA 

STRUP PIERSIOWY 
leczy pod gwarancyą kaszel, zazię

bienie 1 wsielkie clioroby gar
dła i płuc. — Cena 25ct. 

i 50ct. — Dobrych a-
gentów potrzeba w 

każ cl era tu'e i -
sou. 

DR. BONKEKA 
STOMACH BITTERS 

(GOtiZKA W ODKA) 
wzmacn'a organizm, leczy choroby 

żołądka oraz wątroby, i nie
strawność. Znakomity 

środek przeciw fe
brze i zazię

bieniu. 
€enu $1.00. 

KOMPLETNY WYBÓR LEKARSKICH 
I CHIRURGICZNYCH INSTRU

MENTÓW. pasków jia rupturg, 
bandaży i krukwi, lekarstw , 

specyaiuych krajowych 
i importowanych. 

PIJAWKI SZWEDZKIE 
Zamówienia pocztą natychmiast za

łatwiane do wszystkich rsrg. 
ści kraju po odebra-

niu ceny. 
KU?*Przyślijcie centowy markę poc 

tową, a dostaniecie odwrotną, 
pocztą cyrkularze 1 rady, 

jak użyć sławnych t'a-
milijuych lekarstw 

Dr. Bonkera. 

J. H. Xelowski 
709 Milwaukee ave. 

CHlCAGOIil 

Ceny targowe 
wiaroaiJL 

Ps z en 1 c a— N"r. I <vio3enna 50 
zimowa 47 cen 
O w i e 8- 28c 
K o r r  45c 
J ę c z  r a  1  ( ?  1 1  N J. 3  44C  
Jaja 15o, 
M a k a* Winona 1'ntent 83 60 
Straigln $3.40 Nr. I iiakers $2.80 
Pasza z koni u — $3.00 
beczkę 
O t r ę b y :  b r i , n  $ L ó  0 0  
shorts $16 '•>), iiii<MlitiL?9 $1G.<)0 
ground feed $18 
S i  a n o  d z i k i e —  5 . 0 0  
Tymotka $8.00 
K o n i c z y n a  # 5  0 0 .  b u g z e l  
Tymotka 2.30 buszei 
M i ód 10c 
Kury wypraw. 8 c„ kurczęta lOc 
M ię s o żywe: 
wieprzowina &3.G5 wołowina S3.50 
cielęcina 3.00 
Masło 16c 
Kartofle o0c. buszel 

CHICAGO 
Pszenica —52 h 
Ouoies. — 31c. 
Kom— 42 

MILUAIJKKK 
Pazeaica—58 
Kom—No3. 42£ 
Owies — No. 2 — 32 

KINNlSAPOLlg. 
P szenica — 


