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BOŻE ZBAW POLSKĘ! 

Nr. 24. Winona, Minn., dnia 13 Czerwca 1895 roku. 
(Entered at the Postoffice Winona Minnesota as t,Second Class" mail matter). 

Rok 10 
Redaktor i wydawca: Hieronim Derdowskt. AORKS KATOLIKA: Katolik, 113 —4 Str., opposite POST OFFICE, Winona, Minn 

Czas zapisy
wać „Katolika" na 
drugie półrocze bie
żącego roku. Odtąd 
do końcą roku kosz
tuje „Katolik" $1.00, 
trzeba jednakże tego 
dolara z góry opłacić. 

NASZ PREZENT. 
Każdy abonent, czy nowy czy 

stary, który nam teraz prześle 
ćałoroozny abonament w kwocie 

.OOdostame od nas w podarun
ku co następuje: 

1 )  K a l e n d a r z  M  a r y  a ń -
s k i na rok Pański 1895. 

2 )  W e s o ł y  W i e r s z o k l e 
ta: — Powinszowania na wszelkie 
przygody, Zaprosiny na wesele i 
piosneczki weselne—z obrazkami. 

3 )  P r z y g o d y  L o r k a .  —  
Ciekawe opowiadanie z czasów 
Piastowskich. 

Jeżeli abonent zamiejsco
wy* zapłaciwszy 2 dolary zaleqiego 
abonamentu, pragnie dostać codo 
piero wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać: 5 centów na przesyłką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

Urywki. 
Leonek Szopiński ciągle 

jeszcze płacze.Dobrzeże nie ma 
zwyczaju używać chustki do 
nosa, bo gdyby chciał nią 
wycierać wszystkie łzy, jakie 
mu obecnie z oczu ciekną, 
byłby ich za wiele potrzebował. 

Pisze on w Gazecie Katolic
kiej, a raczej prosi kogoś, żeby 
mu pisał, że Katolik nie 
doniósł prawdy o ich agencie 
Wróblewskim. Wszystko jed
nak cośmy o wróbelku pisali, 
powtórzyliśmy dosłownie za 
Rolnikiem i innemi gazetami 
z Stevens Point. My pisaliśmy 
prawdę, a Leonek Szopiński 
stara się kłamstwem wywinąć 
i przykryć zbrodnię płaszczem. 

Leonek Szopiński się 
wstydzi, ale to tak się wstydzi, 
że gdyby mógł, toby się 
zarumienił. Rumienić się 
biedaczek już nie może, ma 
czoło zanadto wytarte. 

Polonia Baltimorska ciągle 
jeszcze' marzy o zjeździe 
redaktorów, a głównie 
umizga się do ,,panów'' w 
Chicago. Pisze ona w Nr. 23 
(dosłownie): ,, Panowie w 
Chicago! Nie dajcie się znie
c h ę c i ć  p y s k o w a n i e m  
różnych specyalistów. Zmięk 
nie im rura it. d. na widok 
kolegów przyrzekających so
bie p r z y z w oitosć dzien
nikarską it. d." 

Panie Bernolak! Pyskowa
nie, rura, — ładna mi to 
przyzwoitość dziennikarska. 

Jeśli na zjeździe, n 
redaktorzy ukują więcej po
dobnych przyzwoitych' wyra
zów, w takim razie błagam 

nasi 

cię, Boże, ochroń mnie w 
przyszłości od ognia, wody, 
powietrza i przyzwoitości 
redaktorów polskich. 

Czytając te ciągłe nawoły
wania do zjazdu redaktorów; 
przysłuchując się komplemen
tom, jakie sobie ci,,panowie" 
przy tej okazyi prawią; przy
patrując się wreszcie radości, 
jaka się na bibule maluje z 
pod pióra tych, którzy zjazd 
protegują, — zapytywałem 
się nieraz sam siebie, jakim 
może być cel tego zjazdu? 
Daremnie wertowałem w ich 
odezwach, nie znalazłem nic 
takiego, cobymoją ciekawość 
w tym względzie zaspokoić 
.mogło. Jedni mówią: podamy 
sobie ręce do zgody 

w tym samym numerze 
swojej gazety wymy
ślają od ostatniego na tego 
właśnie kolegę po piórze, z 
którym na zjeździe chcieliby 
się pogodzić. Drudzy mówią: 
postanowimy w każdej kwestyi 
nadal działać za wspólnem 
porozumieniem się. Znaczy
łoby to, że jeśli jeden powie 
b e, to wszyscy inni redakto
rzy powtarzać za nim będą 
be, be, be, jak za panią 
matką pacierz. Jeśli dzisiaj 
każdy redaktor ma swoje 
własne zdanie i je śmiało 
wypowiada, to po zjeździe, 
związany słowem, przyrzecze 
niem lub ustawą, będzie 
musiał zgodzić się na wszystko 
co innemu redaktorowi spo
doba się napisać. Podobne 
krępowanie się będzie gorszem 
od cenzury moskiewskiej, bo 
jeśli redaktorzy w kraju 
poddają się cenzurze z musu, 
nasi redaktorzy czyniliby to 
samo z głupoty. 

Inni znowu mówią, że na 
zjeździe przyrzekną sobie 
przyzwoitość dziennikarską j 
ten sam redaktor, który to 
proponuje, nazywa każde zda
n i e  s o b i e  n i e p r z y c h y l n e  p y s 
kowaniem i życzy sobie w 
zapale przyzwoitości dzienni
karskiej, by przeciwnikowi 
d w a  r a z y  d z i e n n i e  r u r a  
spuchła, a potem zmiękła. 

Jeszcze irini powiadają, że 
na zjeździe przyrzekną sobie 
tolerancyę i w tym samym 
numerze rzną Mośków i 
Icków, pejsatych i nie pejsa-
tych. 

Inni wreszcie z pokorą 
mówią, przyrzekniemy sobie 
poprawę, zupełnie tak, jakby 
nie mogli się poprawić bez 
zjazdów i przyrzeczeń. Nic 
nie pomogą zjazdy tam, gdzie 
niema dobrej chęci i siły 
woli do poprawy, a tam gdzie 
są, to poprawa i bez zjazdów 
i przyrzeczeń może nastąpić. 

Zdaje się, że redaktorzy 
prędzejby ze zjazdem do 
celu doszli, gdyby wprost 
prawdę powiedzieli. ,' Ot, 
zejdźmy się dla wspólnej 

pogawędki przy antałku 
dobrego piwka, za które 
zapłaci ten, który najwięcej 
pieniędzy ze sobą przywiezie. 

Innego celu w tym zjeździe 
nie może być i nie ma., 

Sztandar w ostatnim nume
rze poparł nasze żądanie, 
dotyczące ogłoszenia Ustaw 
Skarbu Narodowego w Rap-
perswyllu. Jeśli i inne gazety 
to samo uczynią, Komisya 
Nadzorcza Skarbu przyśle 
nam ustawy i tak sprawa 
Skarbu, jak i jego cele 
przestaną być tajemnicą. 
Odebraliśmy listy z Bay City, 
Chicago, Detroit, Milwaukee 
i innych miast z podziękowa
niem za bezstronne przedsta
wienie kwestyi Skarbu Na
rodowego. Przyrzekają płacić 
dwa i trzy razy tyle na rzecz 
Skarbu, jeśli Ustawy będą 
ogłoszone i cel wiadomym. 

Zdaje się, że nawet nasz 
Adam Mickiewicz był plagia
torem. Dangel — Langowski, 
redaktor Ameryki napisał dwa 
tygodnie temu wiersz: ,,Nie 
dbam jaka spadnie kara — 
Mina, Sybir czy kajdany " 
a teraz pokazuje się, że ' już 
kilkadziesiąt lat temu Mic
kiewicz ten wiersz dosłownie 
za nim powtórzył. 

Podana przez nas wiado
mość, że SŁOWO i NADZIEJA 
upadły, sprawdziła się w 
zupełności. Najmankowi pozo
stała ze wszystkiego tylko 
jeszcze zaszczytna nazwa 
wieszatela. 

Zecerzy także czasami 
potrafią figle płatać. Głos 
POLSKI W Camden nawołując 
czytelników do płacenia pre
numeraty, powiada, że ,,Głos 
POLSKI jest jedynem pismem 
w Stanach Zjednoczonych." 
Już tu najwidoczniej była 
drukarska omyłka. Zecer 
opuścił wyraz „głupiem" i 
powinno być,że ,,Głos POLSKI 
jest jedynem głupiem pismem 
w Stanach Zjednoczonych."— 
Już za to doprawdy nie 
możemy winować p. Wyru-
chowskiego. Redaktor nie 
może być odpowiedzialnym 
za figle zecerów. 

Z Nowego Yorku donoszą, 
że kilkudziesięciu Kubańczy-
ków wyjechało na wyspę 
Kuba w celu niesienia pomo
cy powstańcom. Gdyby tak 
naród polski w kraju powstał 
i bronią w ręku chciał się 
wyswobodzić, ciekawym, ilu 
to członków naszych wojsko
wych towarzystw, jak strzel
ców, krakusów i t. p. pos
pieszyłoby z pomocą osobistą 
a czynną. 

Czy Dom Polski, czy Dom 
Związkowy? Dom Polski of 
course! 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Katolika faryzeusze niena
widzą, bo prawdę pisze. 

'••sk-- —o — 
-,, Niezależny'' kościół na 

chicagoskiem Jadwigowie tak 
potrzebny, jak psu drugi ogon. 

Kozłowi zachciało się ogro
du św. Jadwigi, aby ogryść 
zielone latorośle, bo na 
i^szystych i starych dębach 
z|by by złamał. 
i *  ° —  
J Ze bracia, do złego 

się daliście namówić, właśnie, 
biorąc kozła — chudziaka do 
swojej śpiżarni, udowodniliś
cie. 

Katolik rozumie rebelią 
przeciwko Zmartwychwstań
com, bo ludu nadużywają, "ale 
Katolik nie rozumie niezależ
nych kościołów. 

—o— 
Wiecie, bracia, jak mężnie 

Katolik walczył za sprawiedli
wość, rugując Klawittra z 
Winony. Ażaliż sądzicie, że 
Katolik na Jadwigo wie tego 
samegoKławittra pod koźlemi 
rogami będzie popierał? Nie 

nigdy nie!. 
•-Or? 

A Ty, Koziołku, do budjrf 
Daj spokój parafii, dla której 
nic nie uezyniłeś.Nie rozrywaj 
szaty Chrystusowej, bo, czy 
wierzysz, czy nie wierzysz, 
ogolisz się jak pasternak. 
Zabrniesz nie tylko sam w 
błoto, ale i biedny lud od 
wiary oderwiesz. A Wy. 
bracia, wtopicie Wasze dusze 
i kieszenie w taki rejwach, z 
którego Was ani Kiołbassa 
Piotr, choćby do wieczności 
koziołki przewracał, nie wy
ciągnie. 

—o— 
Zmartwychwstańcy za drzwi, 

dobrze! Zmartwychwstańcy do 
budy, dobrze! Zmartwych
wstańcy, won, paszoł, dobrze! 
Ale dalej nie. 

—o— 
Każdy przegnany smyk z 

europejskich gimnazyi znaj -
dzie u polskich proboszczów 
przytułek, bo w Ameryce 
wystarczy, się ogłosić kandy
datem teologii. Święcenia 
same przychodzą, 

Niedowarzonych uczniów 
przyjmują na filozofią i 
teologią, zamiast im ła
py * smagać za: ,,illus sunt 
alium rebus" Teraz właśnie 
jest pora dla kandydatów 
teologii. Przyjęci po roku 
dostają reumatyzmu w 

Wnet się zaczną 
leczyć; uciekają z seminaryum, 
cłiorują. Typem takiego 
smyka był swego czasu żyd 
Abraham von South Chicago, 
bo ani trzech miesięcy w 
seminaryum nie przesiedział. 
Ale wszystko ma w wiełki 
głów. ~ 

Na co nam potrzebne 
przepisy koncylium trydenc
kiego? Na co w Europie 
lata i lata ślęczą, nim za 
wrota, seminaryum lub uni
wersytetu biedaków wpuszczą? 

Tutaj w Ameryce drugo-
klasista lub kwartaner na 
czwarty rok zaraz do Europy 
się podpisuje cand. theol. lub 
kleryk. 

Wychodzi tedy taki sobie z 
znamieniem kapłańskiem na 
świat. Głupotę i barani łeb 
zastąpi pycha. Wiarę zastępuje 
ubieganie się o popularność 
I, ot proboszczuje. 

Mamy już czternaście takich 
lewitów między naszym 
klerem. Ilu ich paskudzi w 
amerykańskich seminaryaeh, 
nie wiemy. 

— o — 
Kto z tych drugoklasistów 

popiera zasady katolickie ?Kto 
z nich się może popisać, że 
od patryotycznej zarazy 
siebie i swoją parafią uchronił? 
Kto z nich wobec Boga 
może powiedzieć, że jest 
księdzem według ducha Koś
cioła. Takim drugoklasistą 
był ^te®^nie]eden z siwych* 
wichlaczy, którzy Polonią 
amerykańską t^lko na poś
miewisko wystawili. 

Czy Dom Polski, 
Ozy Dom Związkowy? 

Mamy obecnie przed sobą 
dwa projekty.Nowo założona 
Gmina Polska proponuje 
założyć Dom Polski w Nowym 
Yorku; —Związek Narodowy 
chce znowu założyć Dom 
Związkowy w Chicago. 

Nie bylibyśmy głosu w tej 
kwestyi zabierali, gdyby nie 
to, że Zgoda w ostatnim 
numerze, swoim zwyczajem, 
stara się pomięszać pojęcia o 
tych dwóch domach i mówiąc 
o domu Związkowym, nazywa 
go jednocześnie Domem 
Polskim. W innych warunkach 
podobne mięszanie nazwy nie 
byłoby szkodliwem, ale 
obecnie, w obec projektu 
Gminy Polskiej, zakrawa ono 
na złą intencyę. Zęoda 
umyślnie wywołuje chaos, by 
ludzie myśleli, że tu tylko o 
jeden dom się rozchodzi .Tym 
sposobem, łatwowierni skła
daliby pieniądze tylko na 
jeden dom i Zgoda łowiłaby 
ryby w mętnej wodzie. 

Naszym obowiązkiem jest 
zwrócić uwagę rodaków na 
ten fakt, tem bardziej, że 
przecież wielką jest różnica 
między Domem Polskim, a 
Domem Związkowym. Przy
patrzmy się temu bliżej. 

D o m  P o l s k i  w  N o 
wym Yorku, proponowany 
przez Gminę Polską, ten ideał 
zacnego Dr. Maćkiewicza, 

życie marzył, ma na celu 
rozciągnięcie - opieki nad 
biednymi emigrantami świeżo 
do Ameryki przybywającymi. 
Wyrywać ich będzie ze szpo
nów niesumiennych agentów,' 
którzy na każdej przystani 
okrętowej jak hieny na biedne 
ofiary czyhają, udzielać im 
będzie rady i wskazówki- i 
da im pierwszą konieczną 
pomoc na samym wstępie 
nowego życia wśród obcych 
żywiołów. 

D o m  Z w i ą z k o w y  w  
Chicago proponowany 
przez Zgodą, ma na celu li 
tylko pomieszczenie w nim 
biur, czyli tak zwanych ofisów 
Związku Narodowego, dla 
wygody prezesów, kasyerów, 
sekretarzy, redaktorów i 
innych esów, erów i orów 
Związku. 

Krótko mówiąc: Dom Pol
ski w Nowym Yorku zapewni 
życie biednym rodakom; — 
Dom Związkowy w Chicago 
da wygodę kilku biurokratom 
i gryzipiórkom. 

Cżyż godzi się mięszać 
pojęcia i sprawiać chaos w 
obecnej chwili? Jeśli Zqoda 
Dom. . Związkowy nazywa 
dzisiaj Domem Polskim i tym 
sposobem staje na przeszko- -jj 
dzie szlachetnym zamiarom 
Gminy Polskiej, top. Jabłoń
ski przezto bynajmniej nie 
spełnia uczciwie obowiązków 
obywatelskich względem 
własnych rodaków. 

Zastrzegamy sobie w tej 
kwestyi jeszcze kilka słów na 
później, tutaj tylko nadmieni
my, że zbyt ufamy w zdrowy ' 
rozum naszych rodaków, by -
się mieli dać w błąd wprowa— -
dzić przez Zgodę. Każdy 
prawy Polak, czy związkowiec 
czy nie związkowiec, powinien 
poprzeć projekt Gminy Pol- ; 
skiej i być moralnie i mate-, 
ryalnie pomocnym do zało- * 
żenią Domu Polskiego w 
Nowym Yorku. A gdy ten 
stanie i biedni nasi rodacy 
będą mieli opiekę zapewnioną, 
wówczas dosyć będzie czasu 
p o m y ś l e ć  o  w y g o d z i e  
gryzipiórków. 

Zastrzegamy się w tem fi 
miejscu najwyraźniej, że nie Ą 
występujemy przeciwko Do- /\ 
mowi Związkowemu, o tyle, 
o ile ten z funduszów Związku . 
Narodowego będzie budowa- \\ 
nym. Naśze veto dotyczy li'fi*' 
tylko ofiar ogółu rodaków fi 
na ten cel, do których ZGODA^3 ' 
się umizga. A pr.y składaniu 1 J 
ofiar, ogół powinien uwzględ- ,'T*-
nić, że ratunek biednych i ?§' 
niezaradnych rodaków stokroć 
ważniejszym jest od wygody/^j 
kilku urzędników. Do dzieła 
zatem bracia! Dom' Polski 
naszem hasłem. Popierajcie 
go w miarę możności. Czem 
chata bogata, tem rada. l 
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który o założeniu Domu Pol
skiego w Nowym Yorku całelPŁAClC ZA KATOLIKA! 
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