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

«;< trzecii nowych abonentów 3 
prześle nam za nich całeroczny 
abonament, będzie dostawał sa 
awoją fatygę przez cały rok jedeii 
jgzemplarz Katolika darmo. 

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

Prezent za przesłanie carło 
rocznego abonamentu dajemy tylko 
;ym, którzy naprzód za Katolika 
opłacą. 

Kto odbierze z poczty trzy 
gazety, uważanym jest za abonenta i 
adpewiedzialnym za abonament. 

Kto zmieni adres, powinien 
natychmiast podać wydawcy Kata 
Mka swój nowy adres. 

Abonentom, którzy wyraźnie 
aie odmówią gazety za pośredme-
®,weni listowego lub innego 
urzędnika pocztowego, Katolik po-
aełany będzie dalej. Skoro kto 
saprzestanie odbierać gazetę, po
winien wpierw zapłacić, jeżeli co 
«a nią winien. 

Pieniądze za i dla Katolika 
należy przesełaó przez pocztowy lub 
sxpresowy Money Order, Można 
%eż przesełać abonament w dola 
rach papierowych, przez Postal 
note, albo w jednocentowych lub 
dwuceutowych znaczkach poczto 
wych, lecz jeżeli abonament, w 
taki sposób przesłany, w drodze 
przepadnie (co się w tym kivju 
bardzo rzadko zdarza) wydawca 
Katolika me bierze za to na siebie 
./upottiedztalnośoi. Takie listy 
aaj.'epiej kazać na poczcie registio. 
Wfć, bo wtenc.as ursąd pocztowy 
Herze na siel?^ odpowiedzialność, 
ł*e wraz z zawartością dojdą na 
miejsce przeznaczenia. Wszelki* 
hsty or*z przesełki pieniężne do 
Kaioliko. adresować: 

H. Derdów ski 

WINÓNA, MIN*. 

S^Na listach do KATOLIKA 
w y s t a r c z y  a d r e s :  H . D e r d o w s k i ,  
Winona Minn. Mieszkamy naprze 
oiw,ko Poczty, i każdy urzędnik 
pocztowy zna wydawcę naszej ga
zety osobiście. — Ale kto już zu
pełnie dokładnie chce adresować, 
n i e c h a j  n a p i s z e  n a  k o p e r c i e :  H i e 
ronim D e r d o w s k i. Publisher 
of KATOLIK, 113 W. 4 Str., Wi
nona, Minn. 

NASI AGENCI: 
Upoważnieni są do kolektowa 

nia abonamentu KATOLIKA następu
jący nasi agenci miejscowi: 

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

PUŁASKI I WARSZAWA w Da
k o c i e :  T e o f i l  D e r d o w s k i .  

W I L N 0 : p .  J u l i u s z  Ż a c z e k .  
BALTIMORE: Fr. Ziarnowski 

1625 Sheakspeare Str. 
ISADORE: Jakób Rosiński. 

DULUTH: Jan Munko, 
12 Lake ave N. 

STEPHEN, Minn. — J. F. -Kam-
rowski. 

South OlIICAGO: L. Zagórski 
8426 Superior ave. 

WILKESBARRE, Pa: — Ochała 
Michał 130 S. Meods Str. 

Przegląd tygodniowy 
W Baltimore, Md. w d. 3 

Maja obchodzić będzie rocznicę 
Konstytucyi Pierwszy Korpus 
wojsk polskich Stanu Pensyl-
vanii z współudziałerh wszyst
kich towarzystw. Parafia św. 
Stanisława, która w tym 
obchodzie także udział weźmie; 
uchwaliła swoją drogą urządzić 
oddzielny obchód w dniu 1 
ma|a w Washington Hall przy 
4rej i South ulicy. Parafia św. 
Stanisława składa się z Tow. 
Rycerzy św. Jerzego, Tow. 
św. Kazimierza,Tow. Imienia 
Jezus i Tow, Młodzieży św. 
Stanisława Kostki. Towarzyst
wa te wyprzedzone polską 
orkiestrą udadzą się w marszu 
z kościoła św. Stanisława na 
halę. 

Z innych osad polskich 
nadchodzą również wiadomoś
ci, że dzień 3 Maja r. b. 
będzie uroczyście obchodzo
nym. Święcić pamiątki naro
dowe jest obowiązkiem 
wszystkich towarzystw i 
każdego Polaka w ogóle i 
dlatego z radością zaznaczamy 
fakt żywotności naszych 
towarzystw. 

Tow. Synowie Wolności w 
Nanticoke, Pa., uchwaliło 
przeistoczyć się w Tow. woj
skowe pod bronią i w mundu
rach i zmieni nazwę naPierwszy 
pułk żółtych ułanów. 

Ks. Miklaszewski w Gilman, 
Minn., ustąpił duszpasterstwo 
ks. Janowi Bełzowskiemu. 
Przyczyny nie znamy. 

Sprawa przeciwko Ka-
mińskiemu et consortes o 
spalenie kościoła w Omaha, 
Nebr. toczy się w sądzie 
policyjnym. Aresztowano do
tąd ośm osób i po przesłucha
niu za kaucyą wypuszczono. 
Dowody przeciwko Ka-
mińskiemu są tak silne, że 
dla niego sędzia o kaucyi 
z razu słyszeć nie chciał Pozo
stać miał w więzieniu aż do 
czasu,kiedy stanie przed Grand 
Jury. 

W Springfield, 111. inkor-
porowano firmę , ,Gazeta 
Chicagoska Publishing Co w 
Chicago" z kapitałem #10.000. 

Pan G. J. Kalczyński, wy
dawca toledoskiego „Kuryera" 
mógłby już doprawdy za
poznać sią trochę lepiej z 
ortografią polską. Wiedziałby 
bowiem wówczas, że nie 
pisze się , ,KatolykM lecz 
,, Katolik''. Please note! 

Już to ten pan Kalczyński 
ma rozumu nielada. W Nr. 
14 7i „Kuryeia" oświadcza 
najwyraźniej, że ponieważ 
gazety swojej nie wysyła 
prenumeratorom przez pośred
nictwo banku, więc też i od 
nich abonamentu w czekach a 
bank przyjmować nie będzie. 
Niech żyje logika! Zdaje się 
nam jednakowoż, że od ,,Bra-
ciów" Chatfield Laundry 
przyjął czek za ogłoszenia. 

Redaktor „Echa" stracił 
wiarę w możebność urzeczy
wistnienia zjazdu ,,rycerzy 
pióra" czyli tak zwanych 
,,redaktorów" gazet polskich 
w Ameryce, i sądzi, że ta 
maryonetka psu na budę 
się przyda. Wprawdzie się 
tak nie wyraził, ale taki 
znaleźliśmy sens w jego 
oświadczeniu. Otóż, my jes

teśmy w lepszem od niego 
położeniu, bo my wiary w cel 
zjazdu nie straciliśmy, — 
myśmy jej poprostu nigdy nie 
mieli. 

Komisarz,,Skarbu Narodo
wego w Rapperswyllu" na 
Stany Zjednoczone, ciągle 
jeszcze jest zajęty mianowa
niem podkomisarzy w różnych 
miastach, wioskach i osadach. 
Złośliwi utrzymują,że wkrótce 
więcej będziemy mieli komisa
rzy i kolektorów, aniżeli ludzi 
chcących lub mogących płacić 
dobrowolne lub przymusowe 
podatki, 

Cicho wszędzie, ,,głupio4' 
wszędzie, 

Co to będzie ? Co to będzie ? 

Nic nie będzie. W takiem 
świetle przynajmniej przedsta
wia się nam obchód w pamięć 
„Konstytucyi 3 Maja'' urzą
dzić się mający w d. 4 Maja 
przez zarząd Skarbu Rappers-
willskiego w Nowym Yorku, 
na który oznaczono centj 
wstępnego po 50 centów od 
osoby. Bodajby się nasza 
przepowiednia nie spełniła, 
bo konieczność święcenia 
pamiątek narodowych popie
ramy, ale nam się zdaje, że z 
obchodów narodowych z 
wejściem płatnem nic nigdy 
nie będzie. A szkoda, bo 
gdyby Skarb Narodowy nie 
zajął się obchodem, toć prze
cież inne towarzystwa by się 
tem zajęły i obchód by wypadł 
z zadowoleniem wszystkich 
warstw spóleczeństwa, a mai 
kontentów nie byłoby tak 
wielu, jak ich jest dzisiaj. 
Społeczeństwo nasze na wy 
gnaniu nie dosięgło jeszcze 
tego stopnia dojrzałości, by 
było w stanie zrozumieć ko
nieczność przymusowych po
datków w chwilach ważnych 
i dla tego właśnie jesteśmy 
zdania, że kto w miarę po
trzeby, stopniowo je do tego 
przygotowywać będzie, więcej 
zdziała od tego, który bez 
wszelkich uprzednich przygo
towań zechce je postawić od 
razu na stopniu doskonałości. 
Za wielkie wymagania zrażają 
nieraz i ludzi dobrej woli. 

Redaktor Wiary i Ojczyzny 
sprzeciwia się przystępowaniu 
do Związku Młodzieży Polskiej 
Ze stanowiska, z jakiego on 
się na tę sprawę zapatruje, 
powiemy tylko, że może ma 
i słuszność. Zastrzegając sobie 
kilka słów w tej kwestyi na 
przyszłość, żwrócimy tutaj 
uwagę na to, że propozycya 
redaktora W. i 0., by Związek 
Młodzieży Polskiej wszedł w 
skład Ligi Polskiej i od niej 
był zależnym, przypomina 
nam przysłowie: ,,Nie kijem 
to pałką." Gdyby niektóre 
towarzystwa przestały wystę
pować zawsze ze swojem ,,Ja'* 
i wyrzekły się zarozumiałość^ 
że co „ Jaf< zrobię, to dobre, 
a co wy robicie, to zte, byłoby 
i dla nich lepiej i rozwój dobra 
ogólnego by na tem zyskał. 
To live and to let live! pa
nowie, a zgodzicie się. 

Zgoda w ostatnim numerze 
ubolewa, że ludzie posądzają, 
ją, że jest zanadto katolicką 
(sic!) i powiada, że tylko 
fałszywi związkowi mogą ją 
o coś podobnego posądzić. 
Czy się kto roześmiał? Nie? 
A więc wszystko jest all right. 

» 

I w Nowym Yorku nowa 

powstała organizacya, p. n. 
,, Gmina Polska.'' Każda nowa 
organizacya, jako dowód siły 
żywotnej ludu na wygnaniu, 
jest poparcia godaą i popar
ciem by się cieszyła niezawod
nie,gdyby nie ta zawsze pow
tarzająca się chęć dominowa
nia po nad inne już istniejące 
orgarnizacye. ,,Gmina Polska'' 
w odezwie swojej wymaga od 
rodaków, by do niej przy
stępowali w celu jak powiada 
„abyśmy raz nareszcie doszli 
do swojej narodowej organi-
zacyi". Więc te wszystkie 
organizacye, które dotąd ist
niały i istnieją, nie były i nie 
są narodowemi? Czyż mamy 
rozumieć odezwę w tym duchu? 
Jeśli tak, to „Morituri te 
saluett Gmino"! Sto lat 
zdrowia, szczęścia, fortuny i 
w niebie „koruny'' Żyj i 
wegetuj, ale przyjm naszą 
radę, zostaw inne crganizacye 
w spokoju. 

W Curtis Bay, Md., bawi 
już od tygodnia u państwa 
Stefanowiczów ks. Kozłowski, 
były wikaryusz w kościele św. 
Jadwigi w Chicago, gdzie 
parafia wskutek zaburzeń, tak 
smutną zdobyła sławę. 

Kilka tygodni temu zwró
ciliśmy uwagę czytelników na 
Głos Polski w Camden, N. J. 
i używany przez niego styl 
i ortografię. Uwagi nasze 
najwidoczniej p. Wyruchow-
skiemu się nie podobały, a 
nie mogąc z zarzutów się 
usprawiedliwić, zwymyślał nas 
od ostatnich. Widać że pan 
W. ma wątrobę większą od 
rozumu, a szkoda, bo gdyby 
było odwrotnie, byłby może 
mniej zarozumiałym. 

Pierwszy numer Wędrowca 
z Meriden, Conn., dobrze się 
przedstawia. Z pierwszego 
numeru nie można jeszcze 
tendency i dobrze określić i 
dla tego ze zdaniem powstrzy
mujemy się na teraz. Życzymy 
szczęścia. 

Kroyidlo Chicagoskie mia
nujące się humorystycz-
nem pismem, ugrzęzło już po 
same uszy w brudach. Na 
równi z Police Gazette, Polacy 
tylko ukradkiem Kropidło 
czytają i pilnie strzegą, by 
się czasamy wypadkiem nie 
dostało do rąk ich żon i córek. 
Rzecz prosta że w polemikę 
z Kropidłem wdawać się nie 
możemy, bo w języku którym 
ono sie wyraża i które pojmuje, 
nie możemy mu odpowiadać. 
Osobista godność nam na to 
nie pozwala. Niech więc 
Kropidło pisze i wymyśla na 
nas, jak mu się żywnie podoba. 
To nas ani ziębić, ani grzać 
nie będzie. Dixi. 

Przegląd niniejszy zakończy
my smutną wzmianką o śmierci 
ś.p. J. B. Sobolewskiego,wyż
szego urzędnika kolejowego, 
którego ojciec wydał dziełko, 
zaszczyt nam przynoszące, p. 
n. Poets and Poetry of Poland. 
— Umarł w podróży, w 
Chicago, w 35 roku życia na 
grypę. Pogrzeb odbył się w 
zeszły Piątek u nas w Winonie, 
poczem zwłoki przewieziono 
do pobliskiego St. Charles i 
tam je pochowano.— Zmarły, 
lubo już nie mówił po polsku, 
jednak wszędzie śmiało wy
stępował, jako Polak i pol
skiego nazwiska się nie 
wypierał. — Niech mu ziemia 
lekką będzie. 

Z Wilna. 
Szanowny Redaktorze! 

Ponieważ Wiel. Ks. Za
wadzki jeszcze całkowicie nie 
wyleczony z cierpień gardło 
wych, więc uprosił sobie 
naszego proboszcza, Wieleb 
nego Księdza A.Zalewskiego, 
ażeby w imieniu Ks. Zawadź 
kiego jechał do Polaków w 
Appleton, Swift Co., Minn., 
i wysłuchał ich Wielkanocnej 
spowiedzi. 

Nasz Wielebny Ksiądz 
proboszcz zabrał także ze 
sobą organistę, J, Żaczek i 
dwóch naszych obywateli i 
dzielnych wiarusów, Mikołaja 
Domek iMacieja Nadolskiego* 
Puściliśmy się 25 Marca w 
drogę z Wilna do Appleton, 
Powoził nas pan Mikołaj 
swojemi dzielnetni końmi i 
rozweselał rozmaitemi ane^ 
dotkami, tak że nam się 
wcale droga nie dłużyła. 

Wielebny Ksiądz Zalewski 
odprawił 4osto godzinne 
nabożeństwo przez trzy dni, 
t. j. 26, 27 i 28. Marca. 
Obywatel pan AndrzejRudnik, 
wierny abonent Katolika. 
pożyczył swoje organy do 
kościoła, więc nabożeństwo 
odbyło się wspaniale i prze-z 
trzy dni kościół był przepeł
niony wiernymi. Podziwiać 
trzeba wiarę pobożnych 
Polaków w Appleton, którzy 
przez 3 dni śpiewali bezustan
nie pieśni na chwalę Boga. 
Widać że w Appleton nie 
wygasła jeszcze wiara ojców 
naszych. 

Po nabożeństwie jako i 
nieszporach podejmowali nas 
rodacy w Appleton gościnnie, 
za co im dziękujemy staro-
polskiem: ,,Bóg zapłać!'' 
Miauowicie dziękujemy oby
watelowi Michałowi Brukwic-
kiemu, Andrzejowi Rudnik, 
Józefowi Kurkowskiemu i 
Janowi Jeżewskiemu. Dzięku
jemy także i tym, z których 
zaproszenia dla braku czasu 
nie mogliśmy skorzystać, 
mianowicie panu Gliszczyń
skiemu i życzymy wszystkim 
dobrych urodzajów. 

Na końcu muszę zaznaczyć 
że u nas we Wilnie nabożeń
stwo czterdziesto-godzinne 
odbędzie się 6 i T Maja i na 
ten czas spodziewamy się 
Wielebnych Księży Zawadz
kiego z Delano i R. Guzow-
skiego ze St. Paul. 

Niedaleko Wilna, bo tylko 
12 Mil, na stacyi kolejowej 
Fauton, przy kolei Chicago & 
North Western R. R. budują 
Polacy drugi kościół polski, 
który będzie poświęcony 5 
Lipca, a na 4 Lipca będzie 
tam piknik na korzyść tegoż 
kościoła. 

Warto żeby się Polacy u 
nas osiedlali, bo tu życie jest 
tanie a kościołów dosyć. 
Przybył tu niedawno ze St. 
Paul kowal polski ze swoją 
rodziną, pan Malczewski, więc 
mamy kowali dwóch. Żeby 
jakie szewczysko jeszcze tu 
przybyło, także by życie 
zrobiło. 

Z szacunkiem 
J. z. 

Korespondencya. 
East Lake, Mich., 2 Marca. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Proszę o łaskawe umieszczenie 

niniejszej korespondencyi w łamach 
swego pisma. East Lake, nale
żący do Manistee, Mich., obejmuje 
około 400 domów rozmaitej naro
dowości tu zamieszkałej, gdzie 
także mieszka nis więcej jak 150 
familii polskiej narodowości, przy

byłej z różnych stron królestwa 
polskiego; którzy to wyłącznie 
trudnią się zarobkiem w tartakach 
i solarniach,. z czego tworzą fun
dusz dla utrzymania siebie i swej 
rodziny. Więcej tu nie ma nic, coby 
było uwagi godne, jak tylko parę 
groserni i saloonów. To cała obie -
dżina East Laku. Bo w tych 
ostatnich chłopi lubią spędzać 
wolne od pracy godziny przy 
piwie i wódce, zakrapiając zaschłe 
gardła, często nawet do późnej 
nocy. Gazety u nas bardzo mało są 
czytane, tylko kilku tych czyta, 
którzy nie oddają się całkowicie 
beczkom piwa, ale tych można na 
palcach policzyć. Mamy także bi
bliotekę w naszej parafii, w Mani
stee, ale czy myślicie, że wypo
życzano choćby kilka tomów na 
EastLake? Bynajmniej. Lecz za to 
dwa saloony utrzymuje się z pol* 
skich robotników. Przeszłe wybo
ry wiosenne wielce interesowały 
niektórych z nas Polaków, ponie
waż kandydatów na urzędy było 
uWÓoh Polaków zdolnych i sumień, 
nych obywateli; lęęz jakkolwiek, 
gdy piłzyśzłd do głosowania, to 
zaledwie jeden 10 a drugi 15 
głosów dostał, mimo tego, że Poia-
cy stanowią więcej niż czwarty 
procent całej ludności na EastLake. 
Taki to już u naszych współbraci na 
East Lake umysł, że wolą żydowi 
łub niemcowi swoj głos oddać aniżeli 
Polakowi, bo ci ich umieją zjednać 
dla siebie piwem i wódką, a potem 
się wyśmieją. 

Życzę pomyślności Waszej 
gazecie! Chłop ze solarni. 

W obronie postu. 
Chicago,d 7 Kwietuial895r. 
Ihiwi mnie to bardzo, iż 

w d. 25 Marca r. b, t. j. w 
czasie postu odbył się koneert 
i to w hali parafialnej św. 
Stanisława Kostki, urządzony 
przez jakąś damę Mire Heller, 
którą .jDiiennik" wywyższa 
pod same niebiosa, nazywając 
ów koncert wspaniałą uro
czystością. Raz jeszcze powta* 
rzam, źe dziwi mnie to bardzo, 
i i  coś podobnego stać ssę 
mogło w pośjie i w czasie 
żałoby narodowej. Gdyby inne 
parafie podobny koncert urzą
dziły w czasie przez św. kościół 
dozwolonym, to choćby nawet 
i dochód przeznaczonym był 
na koś iół, wszyscy by szem
rali, Wielkim ludziom jednak 
wszystko uchodzi, dla nich 
niema ani praw Boskich ani 
ludzkich, oni od wszystkiego 
zwolnieni. Kto ijh jednak od 
tego zwoinił, nie wiem, tak 
daleJro bowiem mój rozum nie 
tiega. Jestttv niesprawiedli
wość, która doprawdy wszyst
kich oburza. Nii mamy więc 
tutaj na Stanisławowie ani 
postu ani żałoby narodowej. 
Gdy ,,wielcy" Reszkomie w 
czasie postu na estradzie 
występują, to im wolno i zato 
nasi ,,wielcy'' gotowi ich na 
rękach nosić i całować, ale 
komu innemu nie wolno i 
basta; bo to post i żałoba 
narodowa. Widzicie co innego 
,,ja", i co innnego „wy". Co 
,tja" robię to mi violno i wam 
nic do tego, a jeśli „wy" 
zrobicie, to wy poganie, bez
bożnicy 1 t. p. Niech to na 
dusiai wystarczy. 

Wasz stary przyjaciel 
M S. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 
.4 A. 

Głuchoty nie można 
wyleczyć 

środkami, nie sięgającemi do do
tkniętego fcłonki ucha. Głuchota 
następuje z powodu zaognienia się 
błon wzdłuż rury uszne]. Gdy ropa 
te błony zupełnie zniszczy, wtedy 
ciężko 8tucn przywrócić. Na dzie
sięć przypadków głuchoty dziewięć 
spowodowanych bywa przez katar. 

Zapłacimy 100 dolarów za każdy 
przypadek spowodowany przez katar 
którego by nie mogło wyleczyć 
leKąrstwo Hall's Catarrh Cure.Zgło-
s ć się po cyrkularze darmo 

F. J. CHENEY & CO,. 
f Toledo, Ohio. 

Sprzedaje się w aptekach 
po 75 c. ' i 


