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Każdy abonent, czy ftowy czy 
stary, który nam teraz prześle 
całoroczny abonament w kwocie 
$2 .OOdostame od nas w podarun
ku co następuje: 

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

2 )  W  e  8  o  ł  y  W i e r s z o k l e 
ta: — Powinszowania na wszelkie 
przygody, Zayrosiny na wesele 1 
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 zaległego 
abonamentu, pragnie dostać codo 
piero wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać 5 centów na przesyłką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

Przegląd prasy 
miejscowej 

z ubiegłego tygodnia. 
KURYER toledowski, adreso

wany do,, Katołyka' 'powiada, 
że w Toledo ,,mieszka jakiś 
filozof Sru la, który w Ro-
syjsk i m gimnazyum uczył 
się przez 10 lat dzieci bawić. 
Ha, ha, ha! (i jeszcze raz ha, 
ha, ha!) Trzeba pękać od 
śmiechu!" 

Zawiadamiamy rodzinę,przy
jaciół i znajomych redaktora 
toledowskiego, że p. Kalczyń
ski jeszcze nie pęki °d 
śmiechu. Zdrów jak ryba w 
wodzie. 

KROPIDIO chicagoskie radzi 
a u t o r o w i  , , U r y w e k "  k o r z y -
szystać z jego rady i 
oblewać głowę czystą wodą 
dwa razy dziennie. Pomimo 
to, że w rzędzie naszych 
współpracowników nie mamy 
autora ,, Urywek'', mamy 
bowiem tylko autora „Uryw
ków", chętnie ten zastosuje 
się do rady, jeśli KROPIDIO 
go objaśni, co znaczy wyraz 
k o r z y s z y s t a ć .  

Tak jak dwa przeczenia two
rzą jedno twierdzenie, —tak 
dwa małe błędy tworzą jeden 
duży wstyd. 

POLAK W AMERYCE powiada: 
, ,P-p-proszęż ja p-p-pana, ja 
chc-c-ciałem wyp-p pic na 
z-z-zjeździe, ale mi nie 
p-p-ozwolili.'' 

Biednemu Stasiowi wyrzą
dzono zatem krzywdę. Chciał 
i nie mógł, więc stęka 
teraz i próbuje, czy mu to 
nie pomoże. 

POLONIA baltimorska bez 
Bernolaka, to jest już byle 
jaka, — to ziele na suszy,to 
ciało bez duszy, — to mięso 
bez soli, to coś,co kto woli,— 
ni biała, ni czarna, bez zasad, 
marna, — Wojciech nudzi 
Michała i nudna cała. ^ 

KURYER POLSKI W Milwau
kee puszcza rakiety, dla 

zwrócenia na siebie uwagi. 
Radził swoim czytelnikom w 
czasie spisu ludności podawać 
się za Polaków i gniewa się, 
że inne gazety tę radę za 
nim nie powtórzyły. Inne 
gazety zaś nie poruszyły tej 
kwestyi z tej prostej przyczy
ny, że w miastach w których 
wychodzą spisu ludności nie 
było. 

Dojdziemy wkrótce do tego, 
że jeśliKuRYER POLSKI napisze, 
że np. p. Józef,Polak,umarł w 
Milwaukee, to zażąda od gazet 
chicagoskich, żeby doniosły, 
że p. Józef umarł w Chicago, 
od ECHA i REFORMY, że p. 
Józef umarł w Buffalo, od 
KATOLIKA, że p. Józef 
umarł w Winonie i t. d. 

Jakie korzyści przynoszą 
fajerwerki, kiedy 4ty Lipca 
już minął? 

ZGODA występuje przeciwko 
II Korpusowi Wojsk Polskich, 
że ,,nie przystąpił do organi-
zacyi Skarbu Nar. Pol. w 
Rapperswylu Nie ulega 
kwestyi, że pożądaną byłoby 
to rzeczą, gdyby każde towa
rzystwo uchwaliło wnosić na 
rzecz Skarbu Narodowego co 
miesiąc, mniejsze lub większe 
składki w imieniu swoich 
członków, ale nie pojmujemy, 
jak towarzystwo mogłoby 
uchwalić ,, przystąpienie do 
organizacyi Skarbu", kiedy 
Skarb nie jest ani związkiem, 
ani ligą i w skład swój nie 
przyjmuje grup lub towa
rzystw. Skarb przyjmuje li 
tylko pieniądze, na jego rzecz 
przez towarzystwa składane i 
na tem, t. j. na przesyłaniu 
pieniędzy do Skarbu, cały 
udział towarzystw w Skarbie 
ograniczyć się powinien. 

ECHO, oprócz złotych myśli 
redaktorów podaje dwie za
gadki tak trudne do rozwią
zania, że postanowiliśmy 
zaopatrzyć to pismo jeszcze w 
kilka podobnych trudnych 
zagadek, mianowicie: 

Czy łóżko jest zwierzę, 
Że ma cztery nogi i pierze? 

Albo naprzykład: 
Czy praczka jest zwierzę, 
Że ma dwie nogi i pierze? 

JUTRZENKA jak zwykle księ
ży szkaluje i nadwiślańskie 
piosenki śpiewy, niemiłosier
nie kalecząc język i sypiąc 
brudy jak z rękawa. Oto 
kilka próbek jej piosenek: 

W  E u r o p i e  b y d ł o  p a s  
Redaktorem jest teraz 
A  ż e b y  g o  p i o r u n  t r z a s ,  

Albo naprzykład: 
Jojna łotrem jest i był 
Do Cleveland gdy przybył 
To się jeszcze pogorszył. 
Nie pojmujemy doprawdy, 

jak się JUTRZENKA nie wstydzi 
głosić podobną —, ,za pozwo
leniem'' — poezyę, bez rytmu 
bez rymu, z błędną ortografią 

i pełną brudów. JUTRZENKA 
wyryła piętno hańby na czole 
swego redaktora, współpra
cowników i korespondentów^ 

NOWE ŻYCIE ciągle jeszcze 
broni Kozłowskiego i chcia
łoby go koniecznie na męczen
nika wyświęcić. Na przeszko
dzie stoi głównie ta okolicz
ność, że wszystkie w tem 
piśmie pochwały i kadzidła na 
cześć Kozłowskiego wychodzą 
z pod pióra samego Kozłow
skiego. Ot, w czem sęk, — 
a w sęku.... dziura. 

SZTANDAR popiera propozy-
cyę, na podstawie której 
Związek Nar. Pol. powinien 
by się na zbliżającym sejmie 
zająć kwestyą kolonizacyi 
Polaków. Nie mielibyśmy i 
my nic przeciwko temu, gdy. 
b y . . . .  o t  g d y b y  p o  z a  
temi propozycyami nie stali 
agenci, mający grunta na 
sprzedaż. 

Narazić Poląków na straty 
materyalne, dla tego tylko, 
żeby agenci dobry interes 
ubili, byłoby grzechem nie 
do darowania i Związek Naro
dowy powinien się dwa razy 
namyśleć, zanim na coś 
podobnego się zdecyduje. 

WIARA I OJCZYZNA utrzy
muje, że wszystko CODZIENNIK 
CHICAGOSKI pisze jest szcze
rą prawdą, a ten znowu 
we wszystkiem powołuje się 
na GA/ETĘ KATOLICKĄ, która 
znowu powiada, że W. i O. 
i DZIENNIK piszą prawdę, i tak 
dalej bez końca. Gdyby tak z 
tych trzech gazet utworzyć 
jedną i nazwać ją urzędowym 
organemZmartwychwstańców, 
czytelnicy ich, nic by na tem 
nie stracili. 

GAZETA CHICAGOSKA p. 
Dyniewicza i ROLNIK, nie 
podały w ubiegłym tygodniu 
żadnej wiadomości godnej 
zanotowania. GWIAZDA POLSKA 
z zasady tego nigdy nie czyni. 

WĘDROWIEC drukuje dalszy 
ciąg seryi listów A. Lewiń
skiego, w których ten ostatni 
dla dogodzenia osobistej 
zemście, szkaluje kolonię 
polską w Nowym Yorku i 
napada głównie na p. Kor-
nobisa. Przyczyną zemsty ma 
być podobno, że p. Kornobis 
usunął p. Lewińskiego od 
redakcyi Oaz Polsfciej 1 po
wierzył ją innemu redaktoro
wi. 

* 

Prawda detroicka wypowia
da kilka słów prawdy w 
kwestyi sejmuStowarzyszenia. 
Artykuł cały zrozumiałym 
prawdopodobnie będzie przez 
jej miejscowych czytelników, 
którzy z kwestyą tą są 
obeznani. Dla pozamiejsco-
wych czytelników, artykuł ten 

jest niezrozumiałym, gdyż nie 
daje?; bliższych objaśnień i 
niewierny ^ nawet o jakiem 
Stowarzyszeniu lub Sejmie 
jest mowa. 

Bęforma buffalowskapodaje 
dokładną historyę wypadków' 
z 1846 r., których ofiarą padli 
Teofil Wiśniowski i Józef 
Kapuściński. Już 48 lat upły
nęło od czasu, jak ci dwaj 
patryociw d. 31 Lipca ponieś
li śmierć męczeńską za wol
ność i niepodległość ojczyzny. 
Refbrma wzywa Polaków, by 
dzień ten odpowiednio świę
cili J 

Oaz. Pittsburgska w ostatnim 
numerze zaczęła drukować 
, .Urywki'', a ponieważ i Ołos 
Polski w Camden także już 
drukuje ,,Urywki", więa od 
przyszłego numeru Katolik 
inny da tytuł swojej kroniczce. 
Gaz. Pittsburgska podaje spis 
gazet i z czego słyną. Wro
dzona skromność nie pozwoli
ła jej powiedzieć," z czego 
sama słynie. Wyręczymy ją 
chętnie i powiemy, że słynie 
z przedruków. How is this? 

Ołos Polski w Camden 
ciągle jeszcze poszukuje 
, .sumiennych niewiast,którzy-
by raczyli nauczyć się prać" 
i umieszcza , ,fortogry" sław
nych ,, hrabia" polaków. 
Pismo to nie myśli wcale o 
polskim języku, owszem 
śmieje się do rozpuku z tych 
,,od gramatyki polskiej". 

Biedny p. Wyruchowski. 

W innych gazetach z ubie
głego tygodnia nie znaleźliś
my nic godnego zanotowania. 

Ks. B. M. Skulik 

Societas Sedes Sapientiae. 
Po dokłądnem wyjaśnieniu 

stanowiska ks. Skulika w 
naszem społeczeństwie, nie 
mieliśmy zamiaru o nim dalej 
się rozszerzać, uważając kwes-
tyę za wyczerpaną w zupeł
ności, Sądziliśmy raczej, że 
fałszywa GAZ. KATOLICKA, 
która lud bałamuci i do 
rozruchów popycha, zajmie 
się także i jego fałszywą 
obroną. Ale widocznie za
wiedliśmy się . w naszych 
oczekiwaniach, bo nawet sam 
ks. Skulik woli raczej do nas 
wprost się odnieść, aniżeli 
wejść w jakiekolwiek stosunki 
z fałszywą GAZ. KATOLiCKą. 
W tym tygodniu odebraliśmy 
pod opaską paczkę zawierają 
cą: ustawy Societas Sedes 
Sapientae w językach polskim 
włoskimi angielskim, blan
kiety^, dją nowowpisujących 
się członków i ofiąrodawców, 
odezwę do księży pólsich w 
imieniu tego Societas univer

salis Sedes Sapientiae, gazetę 
POLSKA I LITWA z wizerun
kiem, życiorysem i czynami 
ks. Skulika, dwa numera 
gazetki JEDNOŚĆ ze spisem 
wydawnictw i towarzystw do 
Sedes Sapientiae należących 
i wiele innych mniej ' lub 
więcej ciekawych dokumen
tów. Wszystkie te dokumenty 
pod niebiosa wynoszą życie i 
czyny ks. Skulika. a sądząc 
z kiepskiej ortografii i niezro
zumiałego dla Polaków pol
skiego języka, widocznie sam 
ks. Skulik jest ich autorem. 
Znaleźliśmy w nich wiele 
samochwały, ale ani jednej 
zdrowej myśli. I jakże może 
być zdrowa myśl w towarzy
stwie, której ustawy są z 
gruntu niezdrowemi ? 

U stawy Sedes Sapientiae 
orzekają, że członkami hono
rowymi mogą być prałaci, 
szlachta, tytułowane osoby i te, 
które przez wpływowe nazwiska 
swe, Towarzystwu nadają 
powagę i szacunek. Artykuł 
ten w ustawach sprzeciwia 
się konstytucyi Stanów Zjed
noczonych, zdrowemu rozsąd 
kowi i fundamentalnym 
zasadom Kościoła Katolic
kiego. Ani Bóg, ani Kościół, 
ani prawo nie uznają szlachty, 
tytułów, lub wpływowych 
nazwisk. W obec Boga, 
Kościoła i prawa, wszyscy 
ludzie są sobie równi. Bóg, 
Kościół i prawo uznawają w 
człowieku tylko jedno szla
chectwo, mianowicie s z 1 a 
c h e c t w o  d u s z y .  

Ten jeden paragraf w 
ustawach, wystarcza w zupeł
ności do potępienia całego 
towarzystwabedes Sapientiae, 
a. podobnych nonsensów 
znajdujemy przecież w jego 
ustawach dziesiątkami. Towa
rzystwo, które samo przez 
się na powagę i szacunek nie 
zasługuje i musi mieć w 
swojem gronie szlachtę, 
tytuły i wpływowe nazwiska, 
w celu nabrania powagi i 
zasłużenia na szacunek, nie 
jest towarzystwem zasługują-
cem na poparcie. Societas 
Sedes Sapientiae założonem 
zostało nie w celu krzewienia 
Katolickiej wiary, ale w celu 
krzewienia zarozumiałości i 
samolubstwa w swoich człon 
kach. I czyż warto w obec 
tego tracić więcej czasu na 
rozbieranie tej kwestyi? 

Zwróciliśmy uwagę naszych 
czytelników na błędne i fał
szywe zasady towarzystwa 
Sedes Sapientiae, na zarozu 
miałość pseudo doktora, i tem 
samem spełniliśmy naszą 
powinność, powinność prasy 
stojącej na straży dobra 
ogólnego. 

Uważamy kwestyę za wy
czerpaną. . 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 
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Skrzynka clo listów. 
WOLNE POLSKIE SŁOWO W Pary

żu. Za wzmiankę o KATOLIKU 
dziękujemy, chociaż nie zgadzamy 
się z waszem zapatrywaniem. Wi -
docznie sadzicie, że nos jest dla 
tabakierki, a nie tabakierka dla nosa, 
Zdaje się jednakże, że komisya nad
zorcza^ zapatruje się na tg sprawę 
inaczej,więc podobne uwagi nas nie 
zrażą,, — przynajmniej nie teraz. 

PRENUMERATOROWI W Chicago. 
O Skarbie Narodowym wkrótce 

znowu zaczniemy pisać. Oczekujemy 
jeszcze kilka objaśnień, które w 
tych dniach prawdopodobnie nadej 
dą.. Z zasady zabieramy głos w 
kwestyi tylko wówczas, gdy z 
kwestyą, samą, jesteśmy dokładnie 
obznajmieni. Wszystko co o tym 
Skarbie dotychczas pisaliśmy, ogra
niczało się li tylko na żądaniu ob
jaśnień, których nie mieliśmy, bo 
nam ich nie dostarczono,a natomiast 
kazano szukać. Taka polityka ze 
strony Zarządu była polityką, samo
bójczą,, bo wywołała zupełnie 
ibyteczną, zwłokę nawet ze strony 

tych, ktorzyby chętnie i z obowiąz
ku obywatelskiego Skarb popierali. 
Za wyrazy sympatyi i zachęty dzię
kujemy. Nie sądzimy jednakowoż 
by to było na czasie uwagi pańskie 
ogłosić. 

I. Z. w Nowym Yorku. — 
Uwagi paaskie co do Stowarzysze
nia dziennikarzy są trafne. Powtó
rzymy za Kalchasem: Za dużo kwia
tów, za mało.... money. Kores— 
pondencyi nie umieścimy. Wolimy 
raczej czekać na owoce zjazdu. 

ABONENTOWI W Milwaukee. — 
Dziękujemy za uwagi, kwestyi 
jednak nie poruszymy. Powinieneś 
pan przecież wiedzieć"," "że polemika 
często drażni i rani, a rzadko prze
konywa. 

PRZYJACIELOWI W Buffalo. — 
Dla napaści osobistych łam KATOLI
KA nie otwieramy. 

L. N. w Chicago. — Kores-
pondencya pańska spoczywa już w 
koszu. Z wymyślaniem i wyzwiska
mi udaj się do GAZ; KATOLICKIE 
— ta chętnie podobne korespon-
dencye przyjmuje. 

JEDNEMU Z OBECNYCH W Joliet. 
— Dziękujemy za już i prosimy o... 
jeszcze. 

Co to fest? 
Ofiarujemy ato dolarów nagro

dy za każdy wypadek kataru nie-
uleezonego przezHall'sKatarrhUur-

F. J. Cheney fc Co. właśc.. 
Toledo, Ohio. 

My niżej podpisani znaliśmy 
F. J. Cheney przez ostatnie 15 lat, 
uważamy go za zupełnie uczciwego 
w stosunkach handlowych, i zupeł
nie odpowiedzialnego do utrzyma
nia wszelkich zobowiązań. 

West k Truax aptekarze en»! 

gros, Toledo, Ohio. 
Hall's Katarrh Car jest lekar

stwem wewnętrznem, działa wprost 
na krew 1 części system u ciała, 
świadectwa wysyłają się bezpła
tnie. Cena 75c za butelkg.Dostać 
można w Każdej aptece. 

Sławne rodziny. 
Najsławniejszą. rodziną w • 

starożytnych czasach Ly.ła rod *1 na - Xl' 
Adama. Samuel był najdawniejszą 1*; 
figurą w rewolucyi. W nowszych 
czasach sławnymi byli braciaFreld. , ' r/J 
Dawid Dudley był znanym, gdzie 
ty lico było zDanem prawo 1 adwo
kaci. Grue. W. wsławił się tele- ^ -
grafem podmorskim. Henryk M. ' 
był sławnym w religii i literatu
rze. Sławną jest rodzina dróg że
laznych, składająca się z następu. 
jących członków- Chicago, Bur
lington & Quincy, Chicago, #-
Burlington & Northern, Burlington 
& Miwouri Rirer, Burlington & 
Western, Burlington & North
western, Hanibal & St. Joseph, St. 
Louis, Keokuk & Northwestern i 
Kansas City, St. Joseph & Council 
Bluffs .Siedm dróg żelazn ych,siedm 
tysięcy mil długości w jedenasta 
najlepszych Stanach,- umożebnii-
jącyeh połączenie sie najważniej- s 
^yęh^J|piagt;;Vr jnfóśtdę&ek. ^' Jeslir 
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agentów, lub piszcie do W. J. <3, 
Kenyon, Gen. Pass, Agent, 
Paul, Alina. 


