
•do obrządków łacińskich i to 
wbrew woli Ojca Świętego. 

Wyższa władza duchowna 
•w Ameryce niema najmniej
szego pojęcia oRusko-katolic-
kim obrządku, ani o ceremo
niach , ani o stanie duchowień-
stwa/Nieznają oni ani rytuału, 
ani mszału, ani brewiarza, nie 
wiedzą nic o ich istnieniu, bo 
nie znając języka, nie mogą 
kwestyi zbadać i prawdy 
rozpoznać. Śmieją się przeto 
z Ruskiego kalendarza, z 
ceremonii i formy a w dodatku 
\podżegani przez intrygantów, 
uważają wszystko to za 
zgrorszenie. A jednak, my 
dobrze o tem wiemy i 
obowiązkiem naszym jest ich 
przekonać, że obrządek wchod
zi, tak dobrze jak i zachodni 
przez Kościół jest potwierdzo
ny. Tylko niepotrzebne 
szarpania się były powodem 
nieporozumień i rozdwojeń. 
Najroztropniejszy i Najwyższy 
Pasterz Leon XIII życzy sobie 
oba obrządki duchem Boskiej 
jedności połączyć. 

Numer KATOLIKA,w którym 
kwestya ta była dokładnie 
opisaną, przesłanym został 
Metropolicie do Lwowa, bo 
dobrze przedstawia stosunki 
tutejsze i objaśnia, jak to tutaj 
podżegacze zamiast łączyć, 
rozdwajają. Ąle biada, im bo 

.za niecne czyny, kara Boża 
ich nie minie. 

Wierny Katolik. 

Mądrala,, Jabłoński". 
Zgoda organ ,,uczałych" 

•patryotów pisze w numerze z 
i Maja rb. co następuje: 

My Rzym szanujemy,ale myślimy 
i sadzimy, że idąc do Polski wolnej 
nie trzeba nam koniecznie i tylko 
pójść przez Rzym; że milczeć nie 
możemy i stać obojętnie wobec tego 
faktu, że Rzym ssie najżywotniejsze 
soki narodu naszego; że więcej 
dzisiaj robimy dla Rzymu — niż 
dla Polski. Rzym jest silny i po
tężny, i powiadaja i nauczają, że i 
,, bramy piekielne nie przemogą go" 
— ma on wiec dosyć obrońców, my 
zaś biedni, prześladowani polacy 
nie wyczerpujmy całej energii na
szej i wszystkich sił naszych w 
służbie gorliwej dla Rzymu; — 
oddajmy Bogu co Boskie — ale o 
ojczyźnie naszej, która tylko na nas 
liczy, zapomnieć nie możemy — i 
kto jej prawy syn— nie zapomni... 

Cudowny z Jabłońskiego 
filozof Nie ma co mówić. 
Rzym ssie najżywotniejsze 
siłv i soki narodu polskiego. 
Rzym nawet nas uczy, że 
bramy piekielne nie przemogą 
go itd. Do tego filozofowania 
trzeba dodać, iż gazety kro-
pidlarskie milczeniem się na 
wszystko, co Zqoda obecnie 
pisze, zgadzają. Bawią się w 
poważną tylko polemikę. 
Szanowny Pan Redaktor Na-
giel czasami zauważy, jako to 
Szanowny Pan Jabłoński nie 
wlazł w błoto, lecz tak niby 
troszeczkę z prawdą się minął. 

Potem Szan. Pan redaktur 
Jabłoński mocną swoją po
wagą udowadnia, jako to 
Szan Pan redaktor Najman 
nieco płaszcz na obóch nosi 
ramionach. W ten sposób 
szanowni i poważni nasi 
dziennikarze powagą humbugi 
i bluźnierstwa swych szpar
gałów pokrywają. Już dzisiaj 
historycy francuzcy przypisują 
straszne klęski ostatniej wojny 
niemiecko-francuzkiej,faktowi, 
że prasa francuzka przed 
wojną nie wypowiadała rządom 
Napoleona III prawdy. 
Katolik w sprawach polsko 
amerykańskich prawdy nie 
szczędzi. Zatem i Zgodzie 

•oddajemy, co jej się należy. 

Polacy od czasów św. Woj
ciecha zawsze szukali Rzymu, 
jako źródło oświaty i cnoty. 
Nie tylko Polacy, lecz wszyst
kie wielkie narody zachodniej 
Europy postępowały via 
Rzym. Im teraz dalej od 
Rzymu, tem gorzej na świecie. 
Mamy nadzieję w Bogu, iż 
polacy nigdy do niepodległości 
dążyć nie będą via osiełki i gał-
gany. Rzym nie ssie z Polski 
nic, lecz podtrzymuje życie 
narodowe. Patrz, Panie Ja
błoński, ua mazurów w Pru
sach. Oni są polakami via 
Marcin Luter, czyli są 
zgemanizowani, 

Próbka 
cygańskiego języka. 

Dla przestrogi naszej mło
dzieży, do czego nieuctwo 
rodowitej mowy prowadzi, 
drukujemy poniżej autentycz
ny list domorosłego amery
kańskiego literaty. 

Racine, Wis., 4-go Maja, l^ó. 
Wielebny Ojcze: 

Dla statystycznego zamiaru przy
rządzam spis wszyskich polskich 
mieszkańcowi prosiłbym zaciągnąć 
Wasza pomoc. Bardzobym Ojcu 
dziękował; jeżeliby Ojciec ułaska
wił mnie z zupełnem spisem zara
zem i adresami Waszych parafian. 
Ja naturalnie wiem, że nie mogęsig 
spodziewać ażebyście Wasz czas 
poświęcili na przyrządzenie takiego 
spisu, ale prosiłbym Was i jeżeli-
byście taki chcieli przyrządzić przez 
jakiego młodzieńca należącego do 
Waszej parafii, który pisze płynnie. 
Ja bedę ochotny zaj:>łacić mu roz
sądną nagrodę. Włączam niniejszem 
formularze, które będą używane w 
przyrządzaniu spisu i jeżeli więcej 
formularzy będzie potrzeba, to z 
radością więcej poślę skoro się 
dowiem od człowieka, którego, 
upoważnicie do wyrobienia spisu, 
że są pożądanemi. 

Dziękując Wam wprzód za poz
wolenie mi tej specyalnej łaski, 
pozostaje z wielkiem uszanowaniem. 

Wasz: 
T. Warszewski. 

Przyp. Red. List powyższy 
napisany jest bardzo płynnie! 
tak płynnie, że autor śmiało 
może konkurować na redak
tor s two Zgody. 

K0MK8F&3i2§&sOTA. 
Menasha, Wis. 13 Maja 1895 

Szanowny Redaktorze! 
Czytam Katolika od począt

ku jego istnienia, już od 
dziesięciu lat, i bardzo mi się 
podoba. Chdałbym wam 
dzisiaj kilka słów ztąd donieść. 
W niedzielę dnia 12 Marca 
odbył się tutaj miting para 
fialny, na którym wybierano 
komitet kościelny. 

\A> iel. ks. proboszcz L. 
Peszczeński zagaił miting 
odpowiednią modlitwą, w 
której prosił Boga, by 
raz nareszcie w naszej parafii 
spokój nastąpił. Prosił także 
zebranych o przyzwoite i spo 
kojne zachowanie się na mi
tyngu i w celu utrzymania 
porządku mianował gospoda
rzami Antoniego 1 Augusta 
Lukę. A chociaż nasza parafia 
w ostatnich czasach ciągle się 
burzy, mityng jednak odbył 
się spokojnie i bez przeszkód. 
Wybrano następujących u-
rzędników: Hieronima Gajew
skiego na sekretarza i Hiero
nima Legnowskiego na kas. 

Wszyscy dobrze myślący 
parafianie z całej duszy pragną 
widzieć spokój w naszej parafii 
Nie dajcie się przeto bracia 
bałamucić, ale postępujcie 
drogą prawdy i sprawiedliwoś 
ci. Szanujcie waszego księdza 
i ufajcie w sprawiedliwość 
Bożą. Liczymy na pewno i 
spodziewamy sie, że nowy 
komitet kościelny przyprowa
dzi nasze książki parafialne 
znowu do porządku, a gdy to 
nastąpi, zniknie przyczyna 
kłótni, swarów i nieporozumień 
i wszyscy w spokoju i bogo 
hojności żyć będziemy. 

Z uszanowaniem 
Jan T. Trzciński 

Menasha, Wis. 

Fakta, które warto 
zapamiętać. 

Kolumbns odkrył Amerykę w 
1492 r. 

Ślisz zaćmił Amerykę w 1885 r. 
i od tego czasu jest ciągle zaćmiony. 

Beczka ryżu waży 600 funtów. 
Rabin Icek waży tylko 180 fun. 
Pierwszy zegarek sfabrykowa

nym został w 1476 r. 
Z Naj manka sfabrykowano 

katolika w 1895 r. 
Pierwsza gazeta ukazała się 

w Anglii w 1588 r. 
Pierwsza ścierka (GAZ. KATO

LICKA) ukazała się w Ameryce w 
1871 r. 

W Kalifornii odkryto złoto w 
1848 r. 

W Chicago rabin Icek odkrył 
złoto w 1894 r. (a właściwie już 
20 lat temu.) 

Słońce oddalonem jest od 
ziemi 92,500,000 mil. 

Leon Szopiński jest jeszcze 
bardziej oddalonym od dziewiętnas" 
tego wieku. 

Napoleon I spaskudził się pod 
Waterloo w 1815 r. 

Leon Szopiński spaskudził się 
w GAZ; KATOLICKIEJ W d. 9 Maja 
1895 r. 

W r. 1814 Królowa angielska 
powiedziała, że Napier działa na 
morzu. 

W r. 1895 r. GAZ. KATOLICKA 
to samo zrobiła w Chicago. 

Z GALICY 1. 
ZMARLT. Dnia 21 am.zmarł 

w Ropczycach Franciszek 
Panek, celujący uczeń VII. 
klasy gimnazyum rzeszowskie* 
go. Mimo znaczniejszej odle-
gjłcŚM przybyli do Ropczyc 
profesorowie pp.: Babiński, 
Jaworski i ks. dr. Karakulski, 
tudzież wszyscy koledzy i 
przyjaciele zmarłego w liczbie 
przeszło siedemdziesięciu wraz 
z chórem gimnązyalnym, by 
ulubionemu druchowi oddać 
ostatnią urługe, Podczas na
bożeństwa żałobnego pod 
nioslych słowach przemawiał 
Z ambony KS . dr. Karakulski, 
a nad mogiłą żegnał zmarłego 
imieniem kolegów jeden z 
uczniów klasy siódmej. — 
Ludwik Krasiński, jedeu z 
najbogatszych ludzi w Polsce, 
właściciel trzydziesto-miliono-
wego majątku, żonaty u wdową 
po Zygmuncie Krasińskim, 
umarł w Ursynowie pod 
Warszawą, osierocając dwu
dziestoletnią cókę. Do hr. 
Krasińskiego należały w Gali-
eyi dobra rohotyńskie. — 

Barbara z Nowaczyńskich 
Kodrębska, b. właścicielka 
dóbr, zmarła w Rzeszowie 
dnia 26 zm. Pogrzeb odbędzie 
się w niedzielę dnia 28 zm. o 
godzinie 5 po południu. 

NIESZCSĘŚLIWY WYPA
DEK. Z Ropczyc piszą nam: 
Na obszarze dworskim w Gum-
niskach, parobek dworski 
Tomasz Grabarz, wziąwszy w 
stajni strzelbę ze ściany, wy
mierzył do drugiego parobka, 
Piotra Forysia, a nie wiedząc, 
że nabita, wystrzelił i całym 
nabojem śrutu jastrzębiego 
ugodził go w głowę. Foryś padł 
trupem na miejscu. 

ROZMAITOŚCI. 
FRANOYA. Masońsko li

beralny rząd francuzki rozpo
czął znów walkę przeciw 
klasztorom katolickim we 
Francyi. Chce OD zaprowadzić 
wysoki podatek na klasztory, 
aby przez to ich byt po 
prostu podkopać, tak iżby 
nie mogły się utrzymać i 
musiałyby się rozwiązać. Prze 
ciwko temu nowemu zamacho
wi na wolność klasztornego 
życia zaprotestowało głośno 
kilku arcybiskupów i biskupów 
fraocuzkicb. 

Ojciec św. Leon XIII jest 
bardzo żmarfcwiony tą nową 
walką kulturną we Francyi, 
Prezes ministerstwa francuz-
kiego polecił posłowi przy 
Watykanie, aby dał Ojcu św. 
uspąkające wyjaśnienie o 
nowem prawie, które bardzo 
łagodnie miał przedstawić. 
Lecz Ojciec św, nie dał się 
uwieść ułudnym słowom, gdyż 
aż nadto dobrze jest poinfor
mowanym o zamiarach rządu, 
jednakże chwilowo Papież nie 
wyda żadnego protestu, tylko 
poleci katolikom, aby się 
silnie trzymali społem, 

DO MONACO, gdzie sl^ 
zjeżdżają ludzie z całego świata, 
by tam miliony pr2egrywać w 
ruletę jak w karty, zawitaj 
pewien młody kapitan amery
kański na okręcie na którym 
wiózł naftę do Włoch. Prócz 
tego miał sobie powierzone 
60 000 franków, które miał 
wypłacić bankowi w Neapolu. 
Był młody jeszcze i bardzo 
honorowy; miał więc wiarę. 
Patrząc z pokładu swego na 
Monaco, tuż nad brzegiem mo
rza roztoczone, dostał po
kusy, zabrał kilkaset franków 
swego własnego kapitału i 
wdał się w grę. Początkowo 
wygrywał, jak tam zwykle 
bywa; potem przegrywał, 
wygrywał, przegrał cudze 
60,000 franków, włożył obie 
ręce do kieszeni i puścił się z 
powrotem ku swemu okrętowi. 

Spostrzegł się,źe stracił nie-
tylk o pieniądze ale iuczciwość; 
do Ameryki nie miał po co już 
wracać,chyba na m ejscu w łeb 
sobie palnąć.Namyslił się, wrócił 
do dyrekcyi gry i zrobił dy 
rektorowi amerykańską propo 
zycyą; jeden z nas musi zginąć 
ja sobie w łeb nie palnę, bo 
muszę jeszcze naftę do Neapolu 
odstawić, ale waszą przeklętą 
jaskinię kulami z mojego 
okrętu rozbiję, chyba mi wró
cicie 60 tysięcy franków, które 
uie sa moie. Z&wolano inspe
ktora policyjnego i kazano mu 
się wynosić. Amerykanin wró
cił na pokład — kazał trzy 
armaty nabić i rury skierował 
na pałac, gdzie s :ę gra odbywa. 
— Niezadługo zjawił się nad 
brzegiem inspektor i oświad
czył mu, że mu zaraz 60 
tysięcy franków przyniesie. W 
pół godziny potem Ameryka
nin popłynął do Neapolu. 
Gdyby co tydzień zjawił się 
w Monaco taki Amerykanin, 
możeby się udało rozbić tę 
askinię gry 1 samobójstw. 

RÓŻNICA. Ksiądz pewien 
robił Bartkowi zarauty, iż 
tak rzadko chodzi do kościoła, 
mówiąc do niego: Czy czytasz 
ty pouczające książki? — Pro
szę księdza dobrodzieja, od
powiada Bartek, nie umiem 
czytać. — A ja sądzę, rzekł 
ksiądz dalej, że nawet nie 
wie3z, kto cię stworzył? — 
Nie wiem,odpowiedział Bartek, 
Na taką odpowiedź ksiądz 
zwraca się do przechodzącego 
chłopca i pyta się go: Kto 
cię stworzył? — Pan Bóg, 
odpowiada chłopiec. — Wi
dzisz rzecze zwracejąc się 
znów do Bartka, jak cię zaw 
stydza ten malec! — Ależ, 
proszę księdza dobrodzieja, to 
jeszcze malec, niedawno stwo
rzony — ale ja stary, to już 
dawno, dawno... więc trudno 
spamiętać! 

PŁACIĆ ŻA KATOLIKA! 
—O— 

Srebro. 

Na polu politvcznem „kwestya 
srebra" ważne stano wisko zajmuje. 
Ale i niepolityczne zdania o sreb
rze warto czasami słyszeć. Niektó
rzy utrzymuj%, że wody oceanów 
zawierają w sobie srebro do ilości 
dziesięciu milionów dolarów. Ze 
złotem jednak nie można srebra 
porównać, bo srebro odłączone cd 
skat, w których kształcie kwarców 
istnieje, przez połączenie się z 
innemi żywiołami, rozpływa się i 
ginie. Experci sądzą, że wydoby
wanie złota 1 srebra — prawie tylei 
kosztuje co są warte, a czasam 
nawet ze stratą się odbywa. W 
starożytnej Arabii srebro miało 
większą wartość od złota, ale od 
siódmego stulecia, stosunek z 1 do 
1 zmienił się na 16 do 1. 

Linia drogi BurlingtoAskiej 
opiera sie o dystrykt srebra Colo
rado and Black Hill, prócz tego 
jest ulubioną drogą z Półnoćć 
Zachodu do Chicago 1 St. Louis. 
Po tykiety zgłoście się do miej
scowego agenta lub psocie do W, 
J. C. Kenyon, Gen. Pass. Agent, 
St. Paul, Minn. 

PŁACIC ZA KATOLIKA! 

Posżub i wanie. 
Ja niżej podpisany poszukuje 

mego kuzyna Józefa Karsznia, 
zamieszkałego w Chicago w połud
niowej stronie. Ktoby z rodaków 
w Chicago o jego pobycie tam 
wiedział, to pro3zę mi donieść jego 
adres. Z szacunkiem 

Franciszek Karsznia 
P. O. Thorson, Day Co., So. Dak. 

Dobra sposobność! 
ZAKŁAD 

F O T O  G R A  P I  C Z F l f  
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 

NOWY SALON Braci Grie-
sel, w bloku Peleera,z głównym 
wchodem od Market ulicy, 
jest wiele obszerniejszy, aniżeli 
był ten, który ci panowie dotąd 
dzierżyli. Przyuiąga mianowicie 
gości ta okoliczuość, że w 
głównej sali są stoły i mnogie 
krzesła, a nadto osobny pokój 
dla chcących siedzieć osob
no. Ludzi w tej, po starokraj 
kraj^ku a urządzonej, oberży 
zawsze jąk w ulu, łecz mimo 
to każdy szybko dostanie 
czego znżąda,i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy teraz w całem 
mieście wygodniejszej gospody 
nie znajdą, jak u Grieslów, a w 
połączonej ich z salonem 
gro8erni wszystko mos;ą kupić, 
co z miasta dla kuchni i stołu 
sprowadzać muszą. Powietrze 
t&k w salonie, jak i groserni 
jaknajczystsze i w obydwóch 
zawsze przyjemnie ciepło. 

]1KS L UL 
Pogrzebowy. 
Zajmuje się urzą

dzeniem pogrzebów 
i zabalsamowaniem 
ciała. 

Kompletny zapas 
wszystkiego co do 
pogrzebu potrzeba. 
Parlors: 177 E. 3-eia nic. 

Telefon: 56. 

Otwarte w dzień i w nocy. 
RAMKI DO OBRAZÓW 

1 bardzo tanio. 

100 

Par kryształowych 
OKULARÓW. 

Części na nosie oparte 
złotem powleczone. 
Zwykła cena $2 
sprzedajemy po 

$1.00 
za parę, jeśli to o-
głoszenie wytniecie i 
ze soba przyniesiecie. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

74 — £. 3rd Str. 
Winona, Minn. 

Polskie apteki 
w 

CHICAGO 
709 Milwaukee av^, 
570 Blue Island ave. 

[»"W 

Complexion Cream. 
6*tli faction fluaraaUed 

•r money refunded. 

DR. BONKERA 
SYRUP riEKSlOWY 

leczy pod gwarancyą kaszel, zazig. 
bierne i wszelkie choroby gar

dła i plac. — Cena 25ct. 
i 50ct. — Dobryc h a-

gentów potrzeba w 
każdem miej -

scu. 
DR BONKEKA 

STOMACH B1TT£RS 
(GOKZKA WÓDKA; 

wzmacnia organizm, lecay choroby 
żołądka oraz wątroby, i nie

strawność. Znakomity 
środek przeciw fe

brze i zazię
bieniu. 

Cena $1.00. 
KOMPLETNY WYBÓR LEKARSKICH 

I CHIRURGICZNYCH . INSTRU
MENTÓW, pasków na ruplurg, 

bandaży i krukwi, lekarstw 
specyain/ch krajowych 

i importowanych. 
PIJAWKI SZWEDZKIE 
Zamówienia poczty natychmiast za

łatwiane do wszystkich ctie-
ścv kraju po odebra- 1 

niu ceny. 
Przyślijcie centowy markg poo 

tową, a dostaniecie odwrotny 
pocztą cyrkularze 1 rady, 

jak użyć sławnych fa-
milijuych lekarstw 

Dr. Benkera. 

J. H. Xelowski 
709 Milwaukee ave. 

CEICAGOIil 

Ceny targowe 
W Of ON A. 

P 8 z en 1 c a—Nr. I wiosenna 56 
zimowa 54 cen 
O w i e s -  2Q0 
K o m  4 3 c  
J ę c z m i e ń  N r . 3  4 3 c  
Jaja 9o 
itt ą k a- Winona Patent §3.60 
Straight $3 40;,N"r. 1 Bakers $3.00 
Pasza zkornu — S3.Od za 
beczkę 
O t r ę b y :  b r a n  $ 1 3  CO 
shorts £14-00, middlings' $14.<30 
ground feed 820 
S i  a n o  d z i k i  e —  5.00 
Tymotka $8.00 
K o n i c z y n a  £ 5  0 0 .  buśzel 
Tymotka 2 25 buszel 
M i ód lOo 
Kury wypraw, 7 c„ kurczęta 10c 
Mięso żywe: 
wieprzowina $4.25 wołowina $4.00 
cielęcina 3.50 
ftfasło 12Jc 
Kartofle 75c. buszel 

CHICAGO 
Pszenica,. ,—6 3£ 
Owies. — 28q. 
Kom.—51 

miLHjUJKESi 
Pazeaica— 64 
Kern—No3. 5 
Owies — No. 2 — 33 

MINNEAPOLIS 
[ Pszenica •— 65 


