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

tri trzech nowych abonentów i 
przecie nam za nich całarocmy 
abonament, będzie dostawał sa 
•iwoią fatygę przez cały rok jedsn 
egzemplarz Katolika darmo. 

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

Prezent za przęsłaEie carło 
rocznego abonamentu dajemy tylko 
Yyra, którzy naprzód za Katolik« 
c-apłac%. 

Kio odbierze z poczty trzy 
gazety, uważanym jest za abonenta i 
odpowiedzialnym za abonament. 

Kto zmieni adres, powinien 
aats cktniast podać wydawcy .Kat# 
li/ca swój nowy adres. 

Abonentom, którzy wyraźnie 
nie od omówią, gazety za pośrednie-
twem listowego lub innego 
arzędnika pocztowego, Katolik po-
sełany będzie dalej. Skoro kto 
saprsestanie odbierać ga/.etę, po
winien wpierw zapłacić, jeżeli co 
*a ma winien. 

Pieniądze za i dla Katolika 
^ależy przesełać przez pocztowy lub 
sxpresowy Money Order, MUŻMM 
też przesełać abonament w dola 
rach papierowych, przez Postal 
note, albo w jednocentowych luli 
dwuceutowych znaczkach poczto 
wych, lecz jeżeli abonament, vi 
talii sposób przesłany, w drodz* 
przepadnie (co się w tym Sc rui u 
bard/o rzadko zdarza) wydawca 
Kot lika me bierze za to na siebi< 
iniyjM -A led/.ialności. Tukie 1st} 
nuj>'piej kpzać na poczcie reg ;stio. 
w»»ć, bo wtenc.ss *:r?$d por/to w \ 
h ;erze ija sieb.,, odpowiedzialność, 

wraz 7. zawartością d<>idą n;-
miejsce przeznaczenia. Wd/.elkii 
listy or*z przesełki pieusężue d< 
Kutoiikc. pdreso.v^O: 

U. Derdntdi 

WIN ON A, Mm*. 

£§F°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 
ciw,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 -
ronimDerdowski. Publisher 
®f 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. Alex. Niedziel
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 O : p .  J u l i u s z  Ż a c z e k .  
BALTIMORE: Fr. Ziarnowski 

1025 Sheaks-peare Str. 
ISADORE: Jakób Rosiński. 
DULUTII: Jan Muóko, 

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

rowski. 
South UlIICAGO: L. Zagórski 

8420 Superior ave. 
WILKESBARRE, Pa: — Ochała 

Michał 130 S. MeodsStr. 

Brońmy naszych 
Kościołów. 

Tak piszą pod ogromnym 
naciskiem wszystkie gadzino
we szpargały chicagoskich 
monopolistów. I my tego 
pragniemy. Żaden kościół 
chicagoski szturmu ze strony 
ludu polskiego obawiać się 
nie potrzebuje. Ale szturm 
jest niewidzialny jakoś i dla 
tego o tyle niebezpieczniejszy. 

Na kościoły kliki szturmują 
banki chicagoskich żydów, bo 
te kościoły do n :ch już nale
żące, ani procentu więcej z 
długów opłacić nie mogą. Na 
chicagoskiem Wojciechowie 
przepadło sto tysięcy dolarów 
pożyczki i co najmniej pięć
dziesiąt tysięcy kolekt ludz
kich. Za te sto i pięćdziesiąt 
tysięcy dolarów czyli sześć 
set tysięcy i więcej marek 
niemieckich mają ludzie tejże 
parafii budy nie warte z 
lotami więcej niż sześćdziesiąt 
tysięcy dolarów. Tak jest 
wszędzie. Żydowi ze South 
Chicago arcybiskup sam od
mówił dalszych podpisów pod 
noty. Cóż dopiero powiedzieć 
0 Stanisławowie. Wartoby 
było nająć porządnego adwo
kata aby w biurze ,, register 
of deeds and mortgages" 
zbadał autentyczne morgicze 
kościołów polskich. Do tych 
liczne noty trzeba dodać. 
Brońcie teraz bankructwa! 

Będzie raj. 
Organ zaszajstrowanych 

kropidlarzy z dnia 11 Kwiet-
pisze co rastępuje: 

Widzimy jaśniejszą przyszłość 
przed sobą. Poważne gazety różnych 
zapatrywań przyjazną sobie podają 
rękę pojednawczą. 

Poważne gazety są według 
poprzednich proroctw Fujary: 
Polok w Hameryce, ZGOGA i 
Fujara. Jako ogonki folgują: 
Słowo, NADZIEJA, KURYER 
Michałka i tym podobne. 
Gazeta zaś, która właśnie i' 

jaśniejszą przyszłość ciągle 
zaćmiewała jest KATOLIK. 

Raju ni sobie ni innym nie 
zazdrościmy. Lecz w raj, 
między Polakami w Ameryce 
mianowicie, wierzyć tej 
trudno. O tyle trudniej, o ile 
najwięksi wydrwigrosze w 
jeden wielki monopol się 
złączyli. ZGODA i narodowcy 
jeszcze nie tak bardzo z 
kropidlarstwem się łączą, 
chociaż w tym samym nume
rze Fujara do wszystkich 
skarbów i podkomisarzy 
nader po lokajsku się umizga. 

Z całego artykułu, tylko 
jedna tchnie myśl. Zniszczyć 
wszelką opozycyę przeciwko 
zdzieraniu polskich chłopków 
1 tych chłopków polskich w 
takich trzymać karbach, jakie 
Zmartwychwstańcy im dla 
całej Ameryki wypiszą. Inni 
księża albo plackiem padać, 
albo won — bezbożnicy! 

u 

Stroelke 
stara się usprawiedliwić. 

Stroelke i Kołaszewski, — 
Kołaszewski i Stroelke. Ci 
dwaj apostołowie, czują się 
tak wielkimi w ich własnem 
mniemaniu, iż sądzą, że cały 
świat powinien się nimi zająć 
i opiekować. Najwięcei pono 
zajmowała się nimi,, Polonia" 
clevelandzka i oto, co w niej 
znowu czytamy: 

Przed samem zamknięciem l;orm 
,,Polonii w Am" otrzymaliśmy od 
apostaty Strzelki, czy też Stroelke, 

obszerną korespondencyę — zaty
tułowaną ,,List Otwarty do popa 
scnizmatyckiego z łacińskim obrzę
dem ,,prałata" Kołaszewskiego w 
Cleveland. — Dla braku miejsca 
podajemy tu tylko parę ustępów z 
tej sążnistej korespondencyi. 

Stroelke, omawiając powody, dla 
których został usunięty z redakcyi 
,,Jutrzenki", pisze: Stało sic to z 
woli Kołaszewskiego, który, będąc 
sam najokropniejszym apostatą 
przez sam Rzym wyklętym, nie 
chciał, aby się to nazywało,że apos
tata Stroelke ma u niego względy. 
,,Busines" by natem tracił. Mój ty 
popinku, wielki apostato, jam że
brak, ale żaden złodziej.... Czyż 
myślisz, że cię 11a wylot nie znam? 
.... Wiarę ludziom ukradłeś, jako 
przed 10 laty mnie samego w 
najokropniejszy sposób zgorszyłeś 
— i wciąż jeszcze sumienia ludziom 
kradniesz dla marnego zysku.... 
Dzieci twej schizmatyckiej cerkwi 
ozory wytykają, kiedy w niedzielę 
idą słuchać bzdurstw twoich do tej 
bożnicy.Takich to ludzi wychowuje 
twoja zachwalona schizma,wszelkiej 
opieki, wszelkiego dozoru i nadzoru 
pozbawiona! Prosiłem że się 
kiedy którego zwas, byście do mnie 
przychodzili z pisywaniem 
łacińskich listów do Satolli'eo-o do O 
biskupa z Erie it. d.? Dawno byś 
,,prałacie" wrócił do Rzymu — ale, 
już cię nogą kopnęli i nie chcą, boś 
za .,cnotliwy" i do klasztoru naj-
zdatniejszy.... Lubo nie jestem 
dalekim od kościoła Rzymskiego, 
nigdy atoli z nim o tyle wrojować 
nie myślę, iżbym mu ludzi dla 
swego marnego zysku odrywał.. .. 
Nadmieniam jeszcze, że nigdy bym 
się nie był ożenił, gdybym poprzed
nio nie był kapelanem u ks. Koła 
szewskiego!.. .. 

Kwestya zatem, który z 
nich lepszy. Nam się jakoś 
zdaje, że wart Stroelke Koła 
szewskiego i Kołaszewski 
Stroelkego. Wart Pac Pałaca 
i Pałac Paca. 

I m POLSKICH 
W AMERYCE. 

X. KLAWITTER — 
Redaktor ,,Polaka" w swym 

stańczykowskim zapale obdarza tego 
księdza takiemi epitetami jak ,,eks-
ksiądz", ,,obdzieracz" i ,,oszust". 
Ponieważ nic nam nie wiadomo, 
ażeby ksiądz Klawiter był suspen-
dowany przez biskupa, karany 
sądownie lub przyznający się do 
wspólnictwa z ekskomunikowanymi 
schizmatykami, nie dziwimy się 
,,Nowemu Życiu", natrząsającemu 
się z anarchistycznych wybryków 
redaktora od katolickiego,,Polaka". 

Tak pisze milwaucki lokaj 
zmartwychwstańców, broniąc 
Klawitra. Podajemy ten 
artykulik z ostatniego,, Słowa" 
jako dowód wichłactwa Naj-
mankowego. Puszy się na 
,,stańczykowski'' zapał, broni 
Klawitra, a sam siedzi w 
samem tylnem centrum chała
tu Icka Barzyńskiego,Takimi 
parobkami posługuje się klika. 
Klawiter jest wrzodem na
szego społeczeństwa polsko-
amerykańskiego. Im prędzej 
z widowni życia naszego się 
usunie, tem lepiej. Złote 
milczenie o takim człowieku 
jest najlepszą bronią. 
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SEJM LIGI. — „Sejm'' 
ligi szarlatańskiej ma się niby 
— odbyć prędzej lub później 
na Jackowie w Milwaukee. 
Dla czego taka panuje nie
pewność ,,natchnione" szpar
gały kliki chicagoskiej nie 
piszą. Alt Katolik wie,chociaż 
nie wtajemniczony w ,,poważ
ne" prądy polityki naszych 
bumbugistów. Liga jest dzie
dziczką moralnych i hi-yc/.-
nych doskonałości uwego 
cyklopa Sycylijskieg >, które
m u  O d y s e u s z  p a l e m  j e d y n y  
ślep w środku czoła wywiercił. 
Abyście dobrzej zrozumieli o 
co chodzi, Katolik zdarzeń*: 
powyższe Wam wytłómaczy. 

Na wyspie Sycylii żył Cyklop, 
istota olbrzymia, coś w 
kształcie naszych polskich 
ludojadów, wyrwidębów lub 
wilkołaków. Rycerz — przy* 
błęda Odyseusz dostał się do 
jaskini Cyklopa. Aby się z 
mocy jego wybawić, rycerz 
wybił jedyne oko Cyklopowi. 
Pokolenie cyklopów od owe
go czasu się rodziło ślepe. 
Gdzie stary cyklop jednem 
ślepiem, jak latarnia przy 
pociągu kolejowym, na 
świat patrzył, zarosła skóra i 
młode cyklopiątkw, jak koty 
na świat przychodziły. Prosili 
więc bożka oświaty,aby znowu 
jakiś otwór w ich ciałach 
wydłubał. Bożek modlitwy 
wysłuchał, wymagając od 
biedaków olbrzymiej moral 
ności. Przyrzekli solennie. 
Dobrze, odpowiedział: Dłubać 
nie będę w vVaszych ciałach, 
bo zb} tecznie. Każdemu 
wsadzę oko w tylne centrum 
chała tu. Wielka powstała 
radość między moralnym1 

cyklopami. Właśnie ta opera-
cya wsadzania ócz w centrum 
moralności z tyłu, przeszkadza 
rychłemu zwołaniu seimu ligi. 

JARMARKI. Dwa już się 
odbyły jarmarki w Chicago 
ku większej chwale Icka i 
Srula. Trzeci, w obronie św. 
Jana z Radzieiewa, jest 
koniecznie potrzebnym.Caoty, 
gospodarstwo, przykłady i 
nauki świętego, wystawione 
na jarmarku, powinny i naj-
zatwardzialszych bezbożników 
nawrócić. 

W ZWIĄZKU patryoci się 
przekonywają, że cała ich obro-
n ? c?.ynnaOjczyzny ujechała na 
dziadowiznę. Zbierają już, 
j ikby dla żebraka, centki w 
skarbonkach. W patryotycz 
n) m dla tego zapale Gazeta 
Pittsburgska słusznie zauważy
ła: 

Jeżeli Związek nie weźmie się 
czynnie do czynu i czynami nie 
udowodni, że polityka czynna nie 
jest tylko czynną gadaniną — to 
udowodni, że spróchniał. 

SZPIEGI moskiewskie 
chodzą, jak straszydła, po 
folwarkach kliki chicagoskiej. 
Sam pono car moskiewski w 
Ameryce bawi ku szerzeniu 
schyzmy. Kuchciki zma.rt 
wychwstańców tak cara opisu
ją: Na głowie same węże. 
Oczy jakby dwie gorejące 
pochodnie. Z nosa i ust 
siarka z prochem parskają. A 
koń pod nim smok." Baby 
się żegnają: ,,Jezus, Marya, 
świat zaginie?'7 Tak, tak, 
dodawają kuchciki: L-io 
płaćcie, żeby czasami car 
kościołów naszych od żydów 
nie kupił.. 

Drobne Echa. 
DOBREGO KSIĘDZA, gor

liwego kapłana i tęgiego patryotę, 
może wskazać parafii, potrzebują
cej proboszcza, Redakcya KATOLI
KA. 

,,Prawda" donosi, źe we 
wtorek dnia i6go kwietnia 
rano o godzinie 9tej rozstał 
się z tym światem Celestyn 
Sokolnicki w Detroit. W 
przystępie chwilowego po
mieszania zmysłów targnął 
się własną ręką na swe życie 
i wystrzałem z rewolweru 
położył mu konie:. Dziś on 
7oajduje się na sądzie Boga 
który będąc sprawiedliwością 
i m :łosierdziem,miarą przeby
tych cierpień sądzić go będzie. 
Niecii mu ta ziemia amery
kańska będzie lekką IZostawia 
pó sobie strapioną wdowę, 
syna maleńkiego i liczne 
grono przyjaciół, którzy 

serdecznem współczuciem 
przejęci zachowają mu długo 
miejsce w swojej pamięci. 
Pogrzeb odbył się w Piątek 
dnia 19 b. m. Nieboszczyk 
był członkiem Stowarzyszenia 
detroickiego i ,, Związku 
Narodowego.*' 

WIEL. KS. L. PESCIŃ-
SKI, proboszcz parafii pol
skiej w Hull, został przenie 
siony przez biskupa na 
probostwo do Menasha,Wis., 
i wyjechał do nowej swej 
parafii. 

Miejsce ks. Pescińskiego 
obejmie 'ks. W. Grabowski, 
dotychczasowy proboszcz w 
Menasha. 

CLEVELAND, O. Znów 
podobno poturbowano apo
statę Kołaszewskiego, łażącego 
po domach za kolektą. Co 
za smutne stosunki! 

— Podobno Langowski — 
,,niezależny" o 5ciu nazwis
kach, zamierza wydawać w 
Cleveland gazetę polską.... 
Będzie to zapewne nowy 
skandal i nowy dziwoląg. 

OMABA, Nebr. ,,Niezależ 
ny ksiądz'' Kamiński wraz ze 
swymi 12 zwolennikami, 
którzy pozostawali pod zarzu
tem spalenia kościoła, pusz
czeni na wolność. Prokurator 
przyszedł do przekonania, że 
dowodów dostatecznych nie 
ma.Szkoda! 

P. ADAM POŁCZYŃSKI 
z Plover, któremu niedawno 
wskutek nieszczęść umarły 
dzieci, otrzymał od godne
go proboszcza, Wiel. ks. 
Zielińskiego, z należnych mu 
pieniędzy za pogrzeb, pewną 
kwotę uapowrót jako poda
runek na święta dla pozosta
łych dzieci, za co ob. Połczyń
ski najserdeczniej ks. Zieliń
skiemu niniejszem dziękuje. 

BOSTON, Mass. Dnia 3go 
Maja, ujrzy świat ,,Gazeta 
Bostońska". Drukarnia już 
skompletowana, a p. Zdano
wicz wydawca i redaktor 
krząta się, aby pierwszy 
numer jego gazety był 
godnym stolicy amerykańskiej 
inteligencyi Bostonu. 

,,POGOŃ" tarnowska do
nosi, iż arcybiskup Karol 
Hryniewiecki zrezygnował z 
probostwa w Tuchowie, obej
mując miejsce kanonika grem. 
przy kolegiacie archidyecezyi 
lwowskiej. Administracyę objął 
ks.Pajor, tamtejszy wikaryusz. 

DETROIT, Mich.— „Praw 
da" donosi, iż podobno Wiel 
ksiądz Rektor Dąbrowski, 
chce ustąpić ze sweg© stano-
wiskn. Wiel. Viee-Rektor ma 
być następcą zasłużonego 
Rektora. 

DNIA 18 Maja ks. Biskup 
Foley wyjedzie z New Yorku 
z Kardynałem Gibbonsem na 
francuskim okręcie La Tourai-
ne do Rzymu. Mają tam 
zabawić trzy miesiące. 

RODAK nasz, p. Jan 
Wons z Menasha, Wis., 
został obrany przy ostatnich 
wyborach na urząd asesora. 

DO BUFFALO powrocił 
znany polsko-amerykański 
publicysta radykał, p. J Za
wisza 'i zamierzą podobno 

pracować w zawodzie inży
nierskim. 

P. AUG. ZIELIŃSKI,były 
oficer armii austryackiej, zam. 
obecnie w New Orleans, La. 
napisał po angielsku kilka 
powieści, osnutych na tle 
stosu oków polskich — i pra
gnie znaleźć na takowe na
kładcę. 

„PRAWDA" jeszcze lepiej 
poinformowana, niż „Niedzie
la", oświadcza, iż" podstawy 
do ustąpienia ks. Dąbrow
skiego są bardzo silne i że 
może ono nastąpić wcześniej 
niż się tego ,,Niedziela" 
spodziewa, 

CZWARTA biblioteka 
Wydziału Oświaty Ligi 
Polskiej będzie za kilka dni 
skompletowaną. Wydzia 
zdecyduje, dokąd zostanie 
przeznaczoną. 

,.CHYBIONE ŻYCIE!" 
Pod powyższym nagłówkiem 
czytamy w dzienniku niemie
ckim „V^aechter und Auzei-
ger" z dnia 4 bieżącego 
miesiąca co następuje: Juliusz 
Stroelke, zamieszkały pod Nr. 
27 Tamworth ul., przybył 
dzisiaj z rana do biura ojca 
ubogich z prośbą o wsparcie, 
które też otrzymał. Stroelke 
był przez 20 lat kapłanem 
katolickim i przez niejaki czas 
spełniał w Cleveland obowiąz
ki asystenta u ks. Kołaszew
skiego, Następnie porzucił on 
stan kapłański i udał się do 
Elmira, N. Y., gdzie • się 
ożenił; w parę lat później 
Stroelke powrócił z żoną i 
dziećmi do Cleveland. Nie
dawno temu pracował on przy 
tygodniku polskim „Jutrzen
ka". Rev. Kołaszewski przy
czynił się do tego, że Stroelke 
stracił to miejsce. Stroelke 
wraz ze swoją rodziną cierpi 
g o r z k ą  n ę d z ę . . . .  

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Głuchoty nie 111 oż 11 a 
wyleczyć 

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

Zapłacimy 10') dolarów za każdy 
przy padek spowodowany przez katar 
którego by nio mogło wyleczyć 
Icuarstwo Irnll',^ Catarrh Cure.Zgło-
s ć s :e po cvrkuUr/e darmo 

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

£^* Sprzedaje się w apt^Kach 
po 75 c. 

Ma sprzedaż 
5 FAtiM po 40 akrów każda, 8 mil 
od Winony, na sprzedaż pod łat-
wemi warunkami,lub do wymiany 
częściowo na czyste property. 

Zgłosić się do biura panów: 
Smith, Posz & Gile 

66 W. 3rd Sfcr. 
Winona, Minn. 

Silu! ludzie. 
My w 19 wieku lubimy opo

wiadać o postępie Cywilizacyi z 
ostatnich »tu lat, o tych wynalaz
kach, które wygudv nasze zwięk* 
szyły, i jakby z litością spoglądamy 
po za sobą na tych zacofanych z 
Grecy i lub Rzymu. Lecz czy rze* 
czy wiście iesteśmy od nich wyżbi? 
W rzeźbach i filozofii naśladujemy 
ich tylko. W kulturze fizycznej i 
hygienie nie doszliśmy do lepszych 
od nich rezultatów, a nasi siłacze 
nie są silniejszymi od ich siłaczów. 
Grek Milo obnosił czteroletniego 
wołu cztery razf w około areny 
Olempijskiej. Sampson sławnym 
był ze swej siły . Ale w naszych 
czasach eą silnymi e.i, którzy mają 
umysł rozwinięty, którzy budują i 
prowadzą drogi żelazne w świeci*4. 
Nie potrzeba czjtać dużo, by dojść 
do tego przekonania, — wystarczy, 
leśli kupicie tvkiet na Burlingtońską 
linię, jadąc do Chicago lub St. 
Louis, a przekonacie s'ę, że ci 
którzy ją zbudowali i prowadzę 3ą 
„silni ludzie". Po tykiety piszcie 
d<> W. J. C. Ken von, Gen. Pass. 
Agent, St. Paul, Minn. 

PŁACIĆ ZA. KATOLIKA! 


