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

m trzech nowych abonentów i 
prz«rfle nam za nich całoroczny 
abonament, będzie dostawał ZB 
jwoj% fatygę przez cały rok jeden 
igzerapiarz Katolika darmo. 

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

Prezent za przesłanie carło 
rocznego abonamentu dajemy tylko 
tym, którzy naprzód za Katolika 
eapłac%. 

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

Kto zmieni adres, powinien 
natychmiast podaó wvdawcv Katu 
li/ca swój nowy adres. 

Abonentom, którzy wyraźuie 
aie odmówią gazety za pośrednie-
twsm listowego Jub innego 

ędnika pocztowego, Katolik po-
^ < iny ^ędzie dalej. Skoro kto 
f. • przestanie odbieraó gazetę, pe-

wpierw zapłacić, ]eżeh co 
~-4> ruą winien. 

Pieniądze za i dla Katolika 
—''łćży przesełaó przez pocztowy lub 
fz^resowy Money Order, Mr.żoa 
£• i przesełać abonament w dola 
ruch papierowych, przez Postal 
tiK.ie, albo w jednocentowych lub 
owucentowych znaczkach poczto 
*>ch, lecz jeżeli abonament, w 
tual sposób przesłany, • w drodze 
przepadnie (co się w tym kivju 
b^dzo rzadko zdarza) wydawca 
Katolika me bierze za to na siebie 

w ledzialnośoi. Takie listy 
n-•) lepi ej k87ać na poczcie registro. 
* c, bo wtem'is-c urząd pocztowy 
"-f-rze na sieb.^ odpowiedzialność, 
• _ wraz z zawartością dojdą na 
;:>i--jsce przeznaczenia. Wszelki? 
i • y orAZ przesełki pieniężne d« 
-V < loliku P. ć resu ,v a6: 
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NASI AGENCI: 
Upoważnieni są do kolektowa 

• M abonamentu KATOLIKA nastepu-
j-yy nasi agenci miejscowi: 

}' A Y CITY: p. Alex. Niedzic 1-
s k i. 

I> VLTIMORE: Fr. Ziarnowski 
IG25 Sheakspeare Str. 

DCLUTH: Jan Muńko, 
12 Lake Str. N. 

IIURLEV, IRON WOOD, BES
SEMER. — Hipolit Pawlicki. 

!SADORE: Jakób Rosiński. 

MARINETTE-MENOMINEE. — 
Teofil Rożek. 

.\:ENASIIA WlS., Waw.Chybicki. 

: -iTTSnrrK;. Pa. — Michalski 
Józef 1506 — 1508 Carson Str. 

> nith (jiliCAGO: L. Zagórski 
8426 Superior ave. 

STEPHEN,. Mina. — J. F Kam-
rowski. 

WILKESBALillE, Pa: — Ooluiła 
Michał Custer Str. 

WILNO :p. Juliusz Żaczek. 

dziadowska 
opowiadana w Manitowoc 

1 gdzieindziej. 

Toledoska J AMERYKA już 
zeszła na dziady w prawdzi-
wem tycli słów znaczeniu. 
Teść redaktora tego szpargału 
Leonard Olszewski jako agent 
Jameryfci o żebranym chlebie 
powrócił z wycieczki agita
cyjnej. 

W czasie wizyty naszego 
wydawcy w Manitowoc, w 
połowie bieżącego miesiąca, 
powiedział nam zamożny 
tamtejszy polski biznesista, p. 
Ignacy Stencel,taką historyą 
o teściu i agencie anarchisty 
A. A. Paryskiego, głośnego 
wydawcy Jameryki. 

Przybył do Manitowoc w 
celu poszukiwania Jameryce 
nowych abonentów, lecz żad
nego nie dostał. Potem przez 
parę dni chodził z zecerem 
Surdlem na polowanie, aż 
przetrwonił na tej gentlemań-
skiej rozrywce wszystkie cen 
ty, które był przywiózł z sobą 
z Toledo. Zatęsknił wreszcie 
do domu, lecz nie było za co 
powrócić. Przywlókł się więc 
z płaczem do pana Stencla i 
błagał o pożyczenie mu pie -
niędzy na podróż do domu. 
Uczynił to raz i drugi. Pan 
Stencel z początku się wahał, 
lecz gdy mu Olszewski jął 
wysławiać bogactwo swojego 

.zięcia, rzewnem- płakaniem 
objawiając swą tęsknotę za 
lubą żoną i ukochanemi 
dziatkami, ulitował się, i 
pożyczył nieborakowi 8 dola
rów. Kazał sobie jednakże 
wystawić rewers na tę sumę. 

Rewers ten mamy obecnie 
przed sobą i kopiujemy go: 
Largest circulation. 

Best advertising 
Medium. 

Established 1888. 

Polish Weekly America 
Toledo, O., 224 St. Clair Str. 

next Post Office 
A. A. PARYSKI publisher. 

Manitowoc, 2 Kwietnia 1894 r. 
Ja niżej podpisany winienem o-

bywatelowi Ignacemu Stenzel dola
rów pięć (85.00), które to obowią
zuję się oddać od daty]dzisiejszej za 
dziesięć dni lub w krótszym czasie. 

W czem własnoręcznym podpi
sem stwierdzam. 

Leonard F. Olszewski. 

Prócz tego pożyczyłem jeszcze 
trzy dolary, które w równym czasie 
oddać przyrzekam. 

Leonard F. Olszewski. 
Adresa: 

Leonard F. Olszewski 
550 Wesson ave. 

Detroit, Mich. 
Leonard F. Olszewski 

520 Door Str. 
Toledo, Ohio. 

Ale straszny zawód spotkał 
pana Stencla za jego dobre 
serce. Skoro tylko pieniądze 
dostały się do gardła i rąk 
pana Leonarda, przepadły dla 
pana Stencla jakby w morze 
je był wrzucił. Na kilka listów 
do Olszewskiego, ani też na 
parę innych do Paryskiego, nie 
odebrał dotąd nawet „odpo
wiedzi. 

Dosyć, że jego dolary posz
ły między anarchisty na wieki. 
Wyszły przecież szydła z mie
cha, i pokazało się, jak bez-
czelnemi są przechwałki Pa
ryskiego co do świetnego 
powodzenia  iego bibuły.  

Gdyby mu kiedy cent 
zbywał, toćby przecież nawet 
anarchistyczne jego sumienie 
nic pozwolLo mu bpac spokoj
nie, dopóki by nie wynagro 
dzłi ofiary udzielonej jego 
teściowi, gdy o.nla bWał w  ^ * v. o 
krytycznem • położeniu — 

bagateli, dla której wolno 
teraz panu Stenclowi, teścia 

jego nazywać żebrakiem. 
Czerwoni pachołcy, . to 

golcy — bez centa i bez 

honoru. Trzeba o tem 

każdemu prawemu rodakowi 
wiedzieć i nie pożyczać im 
pieniędzy, bo od takich szu
brawców nigdy nie dostanie
cie centa z powrotem. 

Skolik et Kozłowski-
Nie sądźcie bynajmniej, by 

to była firma handlowa, która 
opłaca patent (license) od 
swego biznesu. Ci dwaj spól-
nicy nie mają ze sobą nic 
wspólnego, prócz curriculum 
vitae, które było prawie 
jednakowem. Jeśli ich w 
artykule pod jednym tytułem 
razem połączyliśmy, to dlate
go, że chcemy wykazać, jakto 
każdy nieuk może uchodzić 
za wielkiego męża pomiędzy 
Polakami w Stanach Zjedno
czonych. 

Czytając niektóre gazety, 
smutno się na sercu robi. 
Trudno zrozumieć te koszałki 
opatki, które o jednym i 
drugim plotą. W jednej 
gazecie znajdujemy życiorys 
Skulika wraz z ustawami 
,,bedes Sapientiae". A jednak 
ksiądz z Missouri, który był 
autorem tego życiorysu, po
winien był wiedzieć, że w 
owym czasie, gdy ks. Skulik 
swoje wędrówki po Rzymie 
odprawiały już ,,Sapientia 
Romana" nie istniała, więc 
doktór Skulik już tam nie 
mógł się kształcić. Przywłasz 
czanie sobie tytułu doktorów, 
kanoników itp. przez ludzi, 
najmniejszego do tego prawa 
nie mających, smutne na nas 
robi wrażenie. Są księża, 
którzy za młodu mozolnie 
muszą pracować, przejść mu
szą szkoły ludowe gimnazyalne 
(9 lat), wśród ciężkiej pracy 
przesiedzieć muszą 4 lata 
w Seminaryum, a po wy
święceniu nie mają jeszcze 
śmiałości nazwać się doktora
mi, podczas gdy kucharze 
klasztorni, górniki i dziady 
włoskie, tytuły doktorów 
noszą. 

Jeden z wielce poważanych 
naszych kapłanów, przesyła 
nam następujące dwa życio
rysy: 

K  s . B e r n a r d  S k u l i k ,  
urodzony na Szląsku, był 
górnikiem. Był następnie 
kamfedułą na Bielanach pod 
Warszawą. Przyszedł pieszo 
do Rzymu, był u Trapistów 
za Rzymem,,alle tre fontannę'' 
braęiszkiem. Potem przyw
dział reverendęks. świeckiego 
i został przyjęty do Collegium 
Gregorianum przez ks. Mil
lera, przy niemieckim kościele 
Dell'aoima. Tam był nadzorcą 
małych dzieci, które miał 
obowiązek prowadzić na spa
cer, za co dostawał jedzenie 
i 15 franków miesięcznie (2 i 
pół dolara.) Takie stanowiska 
zajmował przez dwa lata. 
Trzymiesięczne wakacye spę
dzał, włócząc się po Włoszech 
,, per pedes apostolorum'' po 
różnych miejscach. W końcu 
został przyjęty doSeminaryum 
w Rieti i po półtorarocznym 
tam pobycie, wyświęcony 
został na kapłana. Doktorem 
nie jest, i do tego tytułu żad
nego prawa rościć nie może. 
W czasie swojego pobytu w 
Rzymie, uczęszczał na lekcye 
krótszej teologii (dla nieuków) 
do Jezuitów i to Bardzo 
nieregularnie, a w semina
ryum w Rieti jeszcze mniej, 
ale we Włoszech mają zwyczaj 

święcić wszystkich osłów, 
czego dowodem przysłowie 
wużyciu nawet między klerem, 
że ,,omnis asinus, potest 
fieri a Roma doctor". Po 
swojem wyświęceniu był kilka 
miesięcy w. Rzymie, ale na 
żadne studja nie uczęszczał, i 
pojechał do Ameryki. 

Uniwersytet „Sapientia" 
nie istnieje już od roku 1870, 

a w jego gmachu mieści się 
obecnie uniwersytet rządowy 
świecki. Egzaminów, nie skła
da się w obec kardynałów i 
biskupów, ale w obec profe
sorów i stopnie rozdają się 
publicznie. W żadnym z 
uniwersytetów duchownych w 
Rzymie, niemasz nazwiska 
Ks. Skulika. Wszystkie jego 
tytuły i godności są po prostu 
zmyślone. Mówi kilku języ
kami, ale żadnym z nich 
dokładnie. Pisać w żadnym 
dobrze nie potrafi. 

Będąc w Rzymie, wydał 
książeczkę zatytułowaną „Opis 
Rzymu", lecz w takiej pol-
szczyznie, że chłopiec z pier
wszej klasy szkoły elementar
nej, lepiejby napisał. To samo 
charakteryzuje wszystkie jego 
korespondeneye do bytom
skiego KATOLIKA. 

Ks. Kozłowski był 
braciszkiem u karmelitów na 
Bielanach, potem pięć lat u 
karmelitów bosych na Czernej, 
braciszkiem kucharzem u 
Trapistów w Banialuce. Pieszo 
przyszedł do Rzymu i praco
wał jako murarz .nosząc jcegły. 
Zajął się nim następnie ks. 
francuzki Hipolit Clabot w 
Finmincino który go zawiózł do 
Taranto i tam porzucił. Potem 
tamtejszy arcybiskup przyjął 
go z litości do seminaryum, 
gdzie po czterech latach 
wyświęcony, tylko ad solam 
missam, pozostał w seminary
um i nadal jako dozórca 
małych dzieci. 

Ks. Kazimierz Rybka 
mógłby dać bliższe wiadomoś
ci o Kozłowskim, bo ks. Ryb
ka był Przeorem na Czernej 
u karmelitów.Ks. Kozłowski, 
opuszczając go, żądał, by mu 
ks. Przeor zapłacił za pięć 
lat pobytu w klasztorze. 

Mogą o nim także dać 
bliższe wiadomości: ks.Michał 
Fafara, proboszcz w Tacoma 
Wash., i ks. Jakób Kulla, 
proboszcz w Cleveland, Ohio. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

I  NIW POLSKICH 
W AMERYCE. 

W PINE CREEKU, Wis. 
obchodzouo uroczystość Bo
żego Ciała wspaniale, staro
polskim dawnym zwyczajem, 
przy współudziale Polskiej 
Kapeli, Towarzystw i licznie 
zebranych parafian. Dziew
częta szkolne ubrane w bieli, 
miłe dla oka sprawiały wraże
nie. Sumę odprawił wiel. ks. 
Ługowski, proboszcz polskiej 
parafii Najsłodszego Serca 
Jezusa i św. Wacława. W 
czasie mszy św. odśpiewano 
błagalną pieśń , ,Boże coś 
Polskę" i zakończono ją 
odśpiewaniem ,,Te Deum. 
Poczem z księdzem na czele 
obeszli w procesyi ołtarze 
ustawione zewnątrz kościoła, 
które przepysznie w kwiaty 
udekorowane, dodawały blas
ku całej uroczystości. 

Wiel. ks. T. Ługowski, w 
zarządzie parafią polską w 
Pine Creeku, odznaczył się 
taką sumiennością w wypeł

nianiu swych kapłańskich 
obowiązków, że panuje tam 
niczem niezakłócona jedność 
i zgoda. Wszyscy wiedzą i są 
przekonani, że ich proboszcz 
ma na oku tylko dobro i 
dobrobyt parafii, opiece jego 
powierzonej, to też wszyscy 
go kochają, szanują i są mu 
posłuszni, i przy każdej okazyi 
starają się mu to okazać. 

Jeśli kto jeszcze nie wierzy, 
że w zgodzie i jedności leży 
siła nieprzezwyciężona, niech 
pojedzie do Pine Creeku, a 
naoczny dowód go o tem 
przekona. 

Z CALUMET, Mich. 
donoszą, że Jan Lęczny, 
salonista polski, odebrał 
sobie życie wystrzałem z re
wolweru. Nadwerężone sto
sunki finansowe miały być 
przyczyną samobójstwa.Był on 
kapitanem Polskich Huzarów 
i pozostawił żonę i sześciorgo 
dzieci. 

Z SHENECTADY, N. Y. 
piszą nam, że znany w Wi 
nonie Leon J. Reszka, osiedlił 
się tam i dobrze mu się 
powodzi. Mieszka pod Nr. 
1007, Albany Str. Od pana 
Reszka otrzymaliśmy list, w 
którym prosi pokłonić się 
wszystkim znajomym wWino-
nie. 

Z CHICAGO donoszą, że 
sędzia La Buy utrzymał sie 
na urzędzie. — Agitacya w 

sprawie Dudka nie* odniosła 
pożądanego skutku. — Bal 

Rapperswylski nie udał się 
pod względem finansowym. 
Niedobór komitet będzie 
musiał pokryć. Zebra ni dobrze 
się ubawili i tany przeciągnęły 
się do godz. 4 rano. — 

Książę Jan Sapieha, syn 
księcia Adama, bawił w 
zeszłym tygodniu w Chicago, 
poczem z hr. Łubieńskim 
wyjechał do Colorado. — W 

sprawie nowego dziennego 

pisma w Chicago, wybrano 

już dyrektorów, którzy zajmą 
się urządzeniem przedsięwzię
cia na akcye. 

Z CHICAGO w dalszym 
ciągu dowiadujemy się, że 
polieyant J. Kandzia zdegra
dowanym został za nieposłusz-
ność. — Redaktorem nowej 

Gaz, Chicagoskiej ma być 
podobno p. N. K. Złotnicki. 

W PITTSBURGH zakła
dają nową parafię polską, 
której duszpasterzem będzie 
w. ks. Szmigiel z Everson, 
Pa. — Z. Chrzanowski, redak
tor Gaz. PitUburgshiej w kło
potach. Ks.Sutkajtys wytoczył 
mu proces o oszczerstwo i 
żąda odszkodowania w kwocie 
$25,000. 

CHICAGO. — Dziennik 

ChicagosJci pisze: W ostatniej 
chwili dowiadujemy się; iż w 
par. św. Jadwigi nastąpiła, z 
rozporządzenia Najprzew. ks. 
Arcybiskupa zmiana. 

Oto obecny proboszcz tej 
parafii Wiel. ks. Eugeniusz 
Siedlaczek został przeniesio
ny na proboszcza par. św. 
Jacka do Avondale. 

Miejsce zaś proboszcza u 
św. Jadwigi Najprzew. ks. 
Areybiskub polecił objąć Wiel. 
ks. Janowi Piechowskiemu, 
dotychczas proboszczowi w 
Avondale. 

Na rozkaz Najprzew. ks. 
Arcybiskupa kościół św. 
Jadwigi będzie otwarty w 
niedzielę przez kanclerza 

biskupiego Przew. ks. Moul-
dona. 

Ks. Piechowski jest kaszubą 
i poęhodzi z Kościerzyny. 

MIEJSCE niezależnego ks. 
Dębskiego w Freeland ' objął 
staro-katolicki ks. Kamiński, 
który z żoną, dziećmi i resztą 
rodziny z Niemiec przybył. 
By usłyszeć pierwszą jego 
mszę w języku polskim i 
zobaczyć starego schyzmatyka> 

zebrała się w kościele dość 
pokaźna ilość ciekawych. 

CENZOR Związku Naro
dowego w orędziu swem 
decyduje, że tylko członek 
Związku opłacający podatek 
związkowy w grupie, do 
której należy, będzie miał 
prawo grupę tę na Sejmie 
jako delegat reprezentować. I 
inne Stowarzyszenia, Ligi, 
Unie i t. p. powinny za tym 
przykładem pójść. Dotychczas 
na Sejmach najwięcej gardło
wali ci. co do towarzystw 
nie należeli i centa na sprawy 
polskie nie dawali. 

Prawda donosi, że ks. Wł. 
Kisiele wicz, profesor tutej
szego seminaryum polskiego, 
wyjechał wczoraj do Europy. 
Jest to już trzeci profesor, 
który w bieżącym roku opusz
cza ten zakład. Z księży 
pozostał w nim jeszcze prócz 
rektora i wicerektora ks. Fr. 
Miller, redaktor Niedzieli — 

de nomine. 

REDAKCYĘ Gaz. Polskiej 
w New Yorku objął p. 
Wojciech Szukiewicz, który 
już w starym kraju był 
dziennikarzem. 

ASHLĄND, Wis. 
Rodak nasz p. Józfef Printz 
nabył patent na przyrząd do 
przywiązania koni i bydła — 
w stajni i na ulicy.Mechanizm 

porusza mocna sprężyna ze
garowa. Bydło w ten 
patentowany sposób wiązane 
nie może się udusić. — W 

piłach płacą tutaj zwyczajnym 
robotnikom, za 10 godzin 
pracy, fi.35, podczas gdy za 
lepszych czasów płacono za 
tę samą pracę $1.50. — Pnie 

coraz więcej z naszej Polski 
znikają; śliczne domki jak 
grzyby po deszczu pojawiają 
się na „nowinach." — Służbę 
miejską pełnią tu teraz dwaj 
polscy urzędnicy: Jan Pufal 
jako alderman 5 tej wardy i 
Karól Masłowski jako polic-
man. 

IRONWOOD, Mich. — 
We wszystkich tutejszych 

kopalniach żelaza znowu idzie 
robota, i zatrudniają one tyle 
ludzi, ile w najlepszych latach. 
Płacą wszakże górnikom tylko 
tyle, ile gdzieindziej pospoli
t y m  r o b o t n i k o m  —  p o  $ 1 . 2 5  

dziennie' podczas gdy za 

dobrych czasów płacono $2.50 

— #3.00. W Bessemer tak 
samo. Potrzebują też tu 
robotników kolejowych, lecz 
ci pobierają tylko #1.15 dzien
nie. — Agent Katolika p. 

Hipolit Pawlicki zakłada od 1 
Lipca salon w Hurley. — 

Znany tutejszy businesista 

p. Jan Drążkowski wkrótce 
otworzy na swem starem 
miejscu handel mięsa i 
prowadzić go będzie w spółce 
z p. Piotrem Kluczykowskim. 
Naszym proboszczem jjest 
teraz ks. Baranowski, daw
niejszy proboszcz parafii pol
skiej w Winonie. 


