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• KONIEC S WIAT J. 
jest sekta religijna w Ame

ryce, nosząca imię A cl w e n-
t y s t ó w, dla tego, że jej zało
życiel, niejaki William Miller, 
a także jego następcy w urzę
dzie, priczery, głoszą swym 
głupim owieczkom, iż lada 
chwila Chrystus powtórnie 
przyjdzie na ziemię i nastąpi 

& koniec świata. 
Rozmaite już daty naznacza

no na tę żałobną katastrofę, 
' i zawsze skłamano. Jedna z 

wielu dat takich, przeznaczona 
jest także na rok bieżący, i to, 
:ak gazety donoszą, w nieda
lekiej przyszłości, bo za parę 
coś tygodni. 

Ponieważ nic na świecie nie 
dzieje się bez przyczyny, po
nieważ i najgłupsza teorya ma 
zwykle za podstawę choćby 
pozór prawdy, KATOLIK przeto 
mniema, że najniezawodniej 
te mądre pryczery czytują 
polskie chicagoskie gazety, a 
z obecnego ich baraniego tonu 
i mocnej przyjaźni ich wydaw- J 

ców i redaktorów ten koniecz-
ly, lubo głupi wniosek wy
snuli. 

^ Bo wyobraźcie sobie, redak-
>ra WIARY I O., który przez 
iły rok, Bogu ducha winien, 
leił najflegmatyczniej pigułki 
la kropidlarzy, na Nowy Rok 
lośno i żałośnie się spowiada 
aż potrzykroć ręką w piersi 
aląc ,,mea culpa" woła. P. 
[agiel, gorliwy katolik i o-
rońca kościoła św. Stanisława 
a Noble st., chociaż ani w 
Sakrament małżeństwa, ani 
jatki nie wierzy, mowy rabi-
ów i ceremonie ślubów żydo-
skich w swoim DZIENNIKU 
krzętnie notuje. 
Nowy redaktor ZGODY, zna

ny ograniczony bakalarz, 
sianem głupich narodowców 

ivodzac, w teologa się bawi. 
O. Wincenty Seminaryum 

roni i t. d. 
No, jeżeli te fakta, to pogo-

.zenie tak sprzecznych ele-
^ mentów, na jakie Polacy pa

trzą od czasu ostatnich Sej
mów, nie usprawiedliwiają 
głupiej teoryi Adwentystów, 
to nie wiem doprawdy, czego 
wam więcej jeszcze potrzeba, 
tem bardziej, że coś podobne
go • Pismo św. napomyka, 
gdv mówi o lamparcie i baran-
ku, tygrysie i cielęciu przy
jaźnie obok siebie spoczywają
cych. 

F i n i s  m  u  n  d  i  w i ę c  b ę 
dzie, lecz Katolik, mający w 
szczególnej miłości ,, wielkich 
ludziów w Chicago", prosi 
swych czytelników, aby się 
modlili, by to nie wypadło w 
S z a b a s .  

\ . KATOLIK, będą pismem na 
Jyskroś ludowem i katolickienr, 
fuważa sobie za święty obowią
zek, tak względem religii jak 

i względem swych światłych 
czytelników, podawać wypad
ki i wiadomości najświeższe, 
— o sprawach bieżących, czyli 
o t. z. kwestyach na ,, po
rządku dziennym", jak to 
mówią; dokumentować swoją 
opinią otwarcie i śmiele tak, 
ażeby jego czytelnik, nawet 
najmniej mający czasu do 
śledzenia polityki i. czytania 
gazet, o wszystkiem dobrze 
był poinformowany, a na wy
padki i rzeczy patrzał po ka
tolicku i zdrowo. Czyni zaś 
to tem chętniej, skoro ze smut
kiem i oburzeniem widzi, jak 
gazety polskie w Ameryce, 
zapomniawszy o swojej god
ności i szczytnem stanowisku, 
prasy, przyjęły hańbiącą służ
bę przeróżnych syndykatów 
korporacyj, Stowarzyszeń, 
Spółek, buszli, senatorów etc., 
nie dbając wcale o dobro, ani 
oświatę robotnika. Wskutek 
tego, rozmaitego rodzaju 
szarlatanerya, humbug i wy
zysk polonią jak polip toczą. 
Jeden sprzedaje duchowne 
tykiety do nieba, drugi han
dluje skrawkami sukienki Mat
ki Boskiej, inny inne za pie
niądze cuda wytwarza,. inny 
jeszcze fałszywego patryotyz-
rnu uczy, a gazety milczą. 
— Czemu? 

Ha, bo nasze gazety zawar
ły ,, Union", panie bracie! 
Wspólność biznesu tych Pa
nów wymaga solidarności w 
polityce. 

Dawniej tak niebyło. Daw
niej, kiedy Panowie i biznes-
mani polscy więcej mieli 
jeszcze sumienia i bojaźni 
bożej, były między nimi 
, ,boycotty", i to bardzo nieraz 
gorszące, kiedy np. Spółka 
Detroicka, pod egidą refor
matora kleru, niemiłosiernie 
atakowało syndykat z Noble 
ulicy, albo ten ostatni groźną 
wypowiadał wojnę właścicie
lowi fabryki świętych cudów, 
i nieświętych rzeczy w Mani-
towoku itd. Wówczas święto-
kupstwo potajemnie tylko się 
odbywało, wyraźniej szwar-
cowanem było. Lecz teraz 
wszystko minęło, bo pouczeni 
doświadczeniem, zawarli t. z. 
Unią, albo — po polsku — 
pokumali się, i łajdactwa 
wśród białego dnia płodzą. 

*5f 
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KATOLIK nie chce być do-
magogiem, jakby psie głosy 
mogły go posądzać, — dla 
tej prostej przyczyny, że jest 
katolikiem, rdzennym Kaszu-
bą, a jako taki wiernym synem 
Kościoła. Tem ostatniem 
imieniem KATOLIK się szczyci, 
bo jest nim nie dla firmy, ani 
dolara, ale z głębokiego prze
konania. Na łonie tej Matki 
kościoła, wydawca KATOLIKA, 
pod opieką księdza, najszczę
śliwsze sny młodzieńcze śnił; 
t." Matka, a nie żyd, jak nie
którym redaktorom, gdy 

przyszła pora pojęcia towa
rzyszki życia, błogosławiła ręką 
kapłana. 

Więc słuchaj KATOLIKA, 
ludu polski, gdy do ciebie 
woła ,,Nie wspieraj ciężko 
zapracowanym groszem zakła
dów, które są prywatną 
własnością jednostek", i spa
miętaj sobie dobrze wszystko, 
co ci jeszcze o tem powiemy. 

w Dnlntii. 
Będąc w podróży, rozma

wiałem z pasażerami o tem i 
owem, lub jak to Rzymianie 
m ó w i l i :  d e  o m n i b u s  r e 
b u s  e t  q u i b u s d a m  •  a -
1 i i s. 

Spotkałem także Polaka, 
który często bywał w Minne
socie. Jako Polacy rozmawia
liśmy o naszych rodakach, 
mianowicie o tych, którzy 
osiedlili się w mieście Duluth, 
w Stanie Minnesota. 

W toku rozmowy zastoso
wałem do polskich ,, fighterów 
i  b o x e r o w "  t e  s ł o w a :  L a e t a  
v  o  1  u  n  t ,  q u i c u n q u e  c o -
l u n t  a s i n a r i a  f e s t  a .  
(Wszyscy, którzy obchodzą 
ośle święta, chcą wesoło się 
bawić). W śręęinich.:f wiekach 
obchodzono w różnych miej
scowościach, około Bożego 
Narodzenia, tak zwane ośle 
uroczystości.Wprowadzano do 
kościołów patryarchów i pro
roków, aby ci przepowiadali o 
Mesyaszu. Były to przedsta
wienia niby religijne, aby 
wszystkim uprzytomnić stary 
zakon i jego proroctwa o P. 
Jezusie. Osła przyprowadzano 
do kościoła na pamiątkę osła 
proroka Balaama, któremu P. 
Bóg dał dar mowy. 

Polacy w Duluth pragną 
także podobne ośle uroczysto
ści obchodzić. 

Biskup tamtejszy I. MacMac 
Golrick, wielki przyjaciel 
arcybiskupa Irelanda, zakupił 
dla własnego biznesu spory 
kawałek ziemi, poświęcił ją i 
przechrzcił na ziemię obiecaną 
dla wszystkich tych, którzy 
będą spoczywali na łonie 
Abrahama. Nie utworzył żad
nych pyramid, ani obelisków, 
bo pomiędzy Polakami nie ma 
Faraonów; — ani też kata-
komb czyli pieczar, bo tutaj 
w Ameryce nie ma polskich j 
meczenników, wylewających I 
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n  i  k  o j c a  ś w i ę t e g o  w  
swojej dyecezyi, aby 
wszyscy katolicy, którzy w 
Duluth duszę swoje Bogu 
oddadzą, wspólnie na jednem 
miejscu zmartwychwstali. 

. To się nie podobało naszym 
chłopom w Duluth, bo zgoda 
wypływa od Boga, a niezgoda 
od djabła, dla tego nie chcą 
się. łączyć, bo jak ongi czarow
nicy, duszę swoją czarną krwią 
łajdacfką djabłu za życia już 
przepisali. Powiadają, że 
Biskup dla nich, jakoPolaków, 
żabiniec jakiś przeznaczył, do 
którego nawet łódką trzeba się 
dotrzeć; żąda nawet za nędzne 
loty tyle, ile za dolre loty, z 
pewnością dla tego, iż żaby 

AD&ES K1TOŁSKA: Katolik, 59 E. 2nd Str. Wierch, Mina. 

żałosnem skrzeczeniem gniją
cym' Polakom różne pieśni 
grobowe nucić mają lub też, 
a b y w i e 1 m o ż n i p a n o w i e I r 1 a n d -
czycy poznali, gdzie potomko-
wie;- Kościuszki, Pułaskiego 
lub Niemcewicza i inni są po
chowani, którzy za życia na 
kościół, księży i Biskupa bez 
ustafiku krzyczeli. 

Ale Polacy, to nie żacy,nie 
chcieli, aby prochy ich leżały 
w bliskości takich paskudnych 
stworzeń. Zakupili sobie i 
iSffj^tuż obok cmentarza bi
skupiego i przeznaczyli to 
miejsce na czmentarz dla wiel
kich patryotów i narodowców. 
Biskup zagroził im wszystkie-
mi karami kościelnemi, lecz 
próżne strachy na Lachy. 

Podjęli wtenczas walkę z 
Biskupem. Złośliwe kobiety, 
nie mając co jeść, chciały Bi
skupa na polskie kiełbasy po
siekać, lub też żydów w rytual
nych obrządkach czyli raczej 
morderstwach naśladować. 
Sprytniejsi i lepsi napisali do 
Arcybiskupa Satolliego. 

Biskup teraz pełen złości i 
grozy woła: — Jak długo jesz
cze, Katylino — czyli niedobry 
narodzie polski — chcesz na
dużywać naszej cierpliwoś
ci?!— 

Co my sądzimy o tej sprawie ? 
— Dla czego Polacy w Duluth 
nie chcą się pojednać z swoim 
Biskupem? 

, Wszakże mosfa cmentarz 
. . . ^" . J swój mepoświęcony i obecnie 

| tylko przeznaczony dla niedo-
\ wiarków, przepisać na wła-
' sność Biskupa, a wtenczas 
mogą mieć osobny cmentarz 

swi? narodowości, swoją krew w obronie wiary 
i dobrych obyczajów, jeno 
chyba tacy, co w obronie swo
jej nieograniczonej głupoty 
lub swego faryzeuszostwa pie
kielną chwałą się przyodziali. 
Lecz założył Biskup cmentarz 
dla wszystkich katolików, aby 
tam po trudach i znojach 
ziemskich wieczny znaleźli od
poczynek. 

• Biskup wierząc w Świętych 
obcowanie, nie czynił żadnej 
różnicy pomiędzy ,,Grekiem 
lub Rzymianem", lecz życzył 

ofrani-O 
czący z wielkim cmentarzem. 

Obecnie dążą Polacy jak w 
Duluth, tak i wszędzie, do 
sekularyzacyi lub obrzydliwe
go Jozefinizmu, z przymieszką 
demagogii, to jest: NieBiskup 
lub prawowita zwierzchność 
ma rządzić kościołem i jego 
majątkiem, lecz sami tylko 
parafianis. 

ROYAL ARCANUM. 

Co się dzieje 
w Omaha? 

Wielebny X. T. Jakimo ^ c 

sobie i żądał, jako namiest- wicz w dniu 15 Stycznia opuś- rozpoczął grę swoją, lecz trud 

cił polską parafią św. Pawła 
w Omaha, w Nebrasce —• za 
pozwoleniem Biskupa. Zmusiły 
go do tego intrygi Antoniego 
Indy, wygnanego braciszka z 
klasztoru w South Bend, 
poczem wypędzonego z semi
naryum w Detroit żaka. 

Ten Inda, stanąwszy na 
czele Towarzystwa Rycerzy, 
oderwał to Towarzystwo od 
kościoła, na mitingu w dniu • • 
14 Stycznia wielebnego pro
boszcza ks. Jakimowicza czyn
nie znieważył i z hali wypędził. 
Teraz sam zbuntowaną parafią 
zawiaduje. Wierni zwolennicy 
Indy są Franciszek Herek, 
Franciszek Borowiak, Jan 
Michałowski i inni. 

Oto zkącl się zaburzenie 
wzięło, i - w jaki sposób się 
potęgowało. 

W miesiącu Listopadzie 
zachorowała Siostra organist-
ka, i Matka Przełożona ze St. 
Francis, Wis., odwołała ją clo 
klasztoru, a wtedy Proboszcz 
musiał szukać organisty. I 
znalazł go w osobie pana Wo
lińskiego, człowieka wysoko 
wykształconego, zdolnego or
ganisty i dobrego pedagoga. 
Inda już wówczas korzystając 
z okazyi, podburzał parafian, 
bredząc, że Proboszcz Siostrę 
wygnał, a organistę przyjął. 
Namawiał do zwołania mitin
gu, aby wbrew woli księdza 
organistę oddalić. Ale to się 
nie udaV^ prawa dyecezyi 
zabraniają urządzania mitingów 
bez pozwolenia odnośnego 
Proboszcza; i organista, jako 
też nauczyciel, nie zależy od 
parafii, tylko od księdza, a 
Biskup udziela nauczycielowi 
upoważnienia, nad szkołą zaś 
czuwa Komitet dyecezalny, na 
którego czele jest Biskup. 

Więc się nie udało. 
Rozpoczęto następnie nara

dy, aby zmienić porządek 
administracyi, odebrać księdzu 
kasę, a prezydentem obrać 
Indę, ale ponieważ kościół 
inkorporowany na lat 50, więc 
prezydentem jest Biskup, wice 
prezydentem wikary general
ny, a rządcą i kasyerem jest 
ksiądz, przeznaczony od Bis
kupa, a do Komitetu wchodzi 
dwóch cywilnych, których 
ksiądz wybierze według swego 
upodobania. 

Także i to się nie udało. 
Wtedy Inda i dziewięciu 

zwolenników udało się do 
Biskupa ze skargą na księdza, 
ale nietylko że nic nie wskó
rali, lecz dali się poznać, iż są 
burzycielami, co Biskupowi 
wystarczyło do uformowania 
opieki przeciwnej. 

Uchwalono potem zamknąć 
organy i nie dozwolić organiś
cie grać. Ks. Jakimowicz, 
porozumiawszy się z władzą 
dyecezalną, uwiadomił o tem 
szefa policyi, i stawiło się 
dwóch polieyantów. 

Rozpoczęto potem większe 
starania, gorętsze mityngi, i 
uchwalono osobne wybierać 
niezależne komitety i robić 
tak, aby księdza od wszelkiej 
administracyi usunąć. Ale gdy 
żadnej nadziei wyjścia nie było, 
zażądano sprawozdania z 
książek (choć prawo nie przy
sługuje). Drukowane sprawoz
dania nie były zadawalniające, 
żądano książek i kwitów, aby 
sprawdzić wszystko co do joty. 
Gdy książki otrzymano, Inda 

110 było clokazać pobłądzenie, 
bo wszystko się zgadzało. 
Lecz Incla znalazł sposób. 
Porównując wydatki podług 
książek z kwitami i rachunka
mi, niektóre rachunki odrzucił, 
inne zaś poprzekreślał; innych 
rachunków, wydanych w roku 
1892, wszelako zapłaconych 
1893 r., nie uznał. 

Benzingerowi zapłacono 
$125.00; przekreślił i napisał 
$9.50. 

Eckermanowi zapłacono 
$106.64; przekreślił i napisał 
$11.00. 

Służba domowa — wykreś
lił 83.00. 

Procent — nie policzył $4.82. 
Utrzymanie — nie policzył 

przeszło $3.00. 

Pensyi księdza nie policzył. 
Wydatki mniejsze — nie 

uznał. 
Kapa i welon — nie uznał. 
Co porównawszy, zrobił swój 

rachunek, i oświadczył, że 
braknie, według kwitów prze
szło 900 dolarów; namówił 
komitet, aby rachunku Pro
boszcza nie aprobowano. 
Groził, że kto podpisze, to 
majątkiem swym zapłaci. Lud 
zbałamucony uwierzył Indzie 
więcej, aniżeli uznanej praw
dzie. Jednakowoż oddano 
książki do kancelaryi Bisku
piej, gdzie księża upoważnieni, 
bardzo skrupulatnie rachunki 
raz jeszcze zbadali i znaleźli, 
że książki są w najzupełniej-
szem porządku; nawet uznano, 
że ks. Jachimowicz swych 
własnych pieniędzy przeszło 
300 dolarów w administracyą 
włożył, a 480 dolarów procentu 
za długi kościelne, z własnej 
pensyi zapłacił. 

Nuż więc wichrzyciele Ma--
mać, a nawet z kobiecych* 
plotek artykuły wiary wywo
dzić, nie chcąc uznać żadnego 
dowodu. Nabajano ludowi, że 
ksiądz za parafialne pieniądze 
loty kupuje, domy buduje i t. 
d. Pewna dziewczyna,, będąc 
na weselu w Hammond, Ind., 
słyszała,że ksiądz swej siostrze 
dał 4000 dolarów, i inne głupie 
i nierozsądne rzeczy. 

Prosił więc ks. Jachimowicz 
Biskupa trzykrotnie, aby go 
od tej parafii uwolnił, aż 
nareszcie w niedzielę dnia 14 
Stycznia Biskup rezygnacyą 
przyjął i kościół został zam
knięty, a szkoła tak samo. 

Oświadczenie. 
St. Joseph, Mo., 16 Stycz. 

Obecnem Najserdeczniej 
przepraszam Szanownego pana 
Uszlera, byłego organistę w 
Omaha, Nebr., że w roku 
zaprzeszłym przestróg Jego 
nie usłuchałem i więcej ufałem 
słowom Indy, niżeli przestro
gom pana Uszlera. 

Wszystko co pan Uszler 
powiadał o Antonim Indzie 
jest prawdą, i to co Uszler 
przepowiedział, to się stało, 
a więc dziękuję, choć po nie-
wczasie, panu Uszlerowi za 
przestrogi. 

Z uszanowaniem 
Ks. T. Jakimowicz 
Antoni Inda jest wro

giem katolickiego Kościoła. 
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ABONOWAĆ KATOLIKA L 
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