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Nasz podróżujący agent p. 
Rudolf Michałowski będzie 

tych dniach w Wilnie, Minn., 
oczem pojedzie do Chicago. 

Co się stało 
w Omaha. 

v Znowu owoce przewrotnego 
. wychowania i amerykańskiego 

bezwyznania. 
Któż już w Ameryce nie zna 

zacnego ks. T. Jakimowicza, 
proboszcza w Omaha, Nebr., 
!ctóry rzeczywiście życie po
święca dla dobra ogółu. Każda 
osada polska mogłaby się 
szczycić takim przewodnikiem 
duchownym, ale w Omaha 
)yło inaczej; bo tak długo 
yło tam dobrze, jak długo 

nądrych nie było. 
Było w swoim czasie w 

*• Jetroit w seminaryum bardzo 
^ yuznaczne indywiduum, któ-

; w starym kraju podobno 
i ; porządnie jeść nie umiało, 
£ które w Detroit nawet teo-
ę: )gii się uczyło. 
\ To indywiduum, umierające 
|k głodu, wygnane z semina--, 
;>'r

Jdm dla niemoralności, zna
lazło w ks. Jakimowiczu opie-

l>fkuna. Ksiądz okrył, dał jeść, 
organistą zrobił, nauczywszy 
yo czytać po łacinie; pomógł 
nu do stanu małżeńskiego; i 
vielkim staraniom ks. Jaki-
nowicza przypisać należy, 
ostał urząd U. S. of A., 
zezalni świń.Kiedy się już z 
isiężej ręki,, wyżarł", zachcia-
o mu się być czem więcej, niż 
sam ksiądz. Dwóch mądrych 
lie mogło bf'c w Omaha. Pan 
•ixseminarzysta naszego za-
.ładu detroickiego musiał 

ookazać, czego się tam nau
czył; postanowił wydać wojnę 
kościołowi i księdzu, na nie
korzyść ludu. 
! Urzędnik amerykański od 

( wieprzów w ,,Porkhouse", z 
ę >wiazdą, uważał, że musi do 
« ^mocy wezwać siłę zbrojną, 

« j. Rycerzy św. Kazimierza 
f w Omaha, grupy Unii w A-
; meryce. Pan Inda (bo to jego 

nazwisko) wydaje rozkaz, aby 
ro zaraz obrano prezydentem. 

f Stało się po jego woli. 
Już parę lat burzył pan 

(((urzędnik od wieprzów w Oma-
! la przeciw księdzu, lecz zawsźfe 
Ipez znaczniejszej niekorzyści 
'vidla gminy. Ale teraz obiecał 

on gminie pewna pomoc. 
I O JL c i ^ 

lyChociaż nigdy w książki koś
cielne nie zazierał, to jednak 
•oświadczył głupcom w Omaha, 
!że ksiądz ich oszukuje. Wy-

! .brano w salonie komitet, aby 
1 jzążądać książek rachunkowych 
/Od księdza, który nie domyśla
jąc się żadnego pocfstępu, 
książki wydał. 
j Inda zabrał się do pracy. 

|powykreślał co mu się nie po-
- dobało i wedle swej główki 
poświeconej w detroickim pol
skim zakładzie spisał wydatki 
gminne, wykazując, że ksiądz 

k 

wyrachował o 900 tal. więcej, 
niż on. Ks. Jakimowicz udał 
się z rachunkami do Biskupa; 
uznano, że ksiądz każdy cent 
wydany zapisał, i że gnnna 
polska winna mu utrzymanie 
za dwa lata. 

Gdy Biskup zawezwał komi
tet kościelny do swej kancela-
ryi, aby mu wykazali co się 
im nie podoba, pan Czerwiń
ski, salonista — pierwszy wy
kręcił się i wyszedł z innymi, 
nie odpowiadając Biskupowi 
na zapytanie. 

Ksiądz Jakimowicz, aczkol
wiek go Biskup puścić nie 
chciał, opuścił Omaha. 

Czy pana Indę zrobią swoim 
rabinem burzyciele, nie wia
domo, ale tyle pewną, że pan 
Inda z uniwersytetu w Detroit, 
wkrótce dostanie łanie od 
uczciwych ludzi w Omaha. 
Ze tacy ludzie, jak młody i 
starzy Rynażewscy, przewod
niczyli, to nic dziwnego, to 
ich natura; ale że tacy ludzie 
mogą być bezkarnie w Zjed
noczeniu Pol. Rzym. Kat. 
poęLOp. B. Serca Jezusa, to 
chyba tylko pan Sekretarz 
generalny wie. On rzucił już 
różne skargi ze St. Joseph, 
Mo., do kosza. 

No, i jakże wam teraz Bracia 
w Omaha? Wliczyliście się do 
liczby buntowniczych gmin w 
Ameryce. Wierzycie Indzie, 
który was pociesza, że dosta
niecie dosyć księży — mylicie 
się. Biskup zamknął kościół 
—i księdza wam nie da. Siostry 
odejdą, a wy i wasze dzieci 
zapisani w szeregi wrogów 
kościoła. 

Co wam Inda, co salon 
Czerwińskiego sprawił? Nie 
czujecie, że wstyd dla was, w 
obec całej Ameryki? 

Omaha! Omaha! co mordu
jesz moralnie i wyganiasz 
tych kapłanów, których ci 
Pan Bóg posłał, a słuchasz 
Indów i Rynażewskich, oto 
kościół Twój zamknięty, ołtarz 
ogołocony — nie masz tam 
więcej św. Sakramentów. — 
A Twoja dziatwa w grobie 
cię przeklinać będzie!.. 

BEZ OGRÓDKI. 
(NADESŁANE.) 

Wiadomość z Alberty, w 
J/Iinnesocie, nie ubodła mnie 
bynajffihiej. Jest ona ciekawej 
natury, bo świadczy o dziwnej 
zazdrości jakiegoś korespon
denta. 

Ks. Miklaszewski, gorliwy 
kapłan, pełen świętej cierpli
wości i wytrwałości, wobec 
rozhukanej (jakto dawniej by
ło) parafii alberciańskiej, po
wziął myśl, nie wiem czy 
odpowiednią na stósunki 
amerykańskie, urządzić sobie 
parafią po starokrajsku. 

Wiadomo przybyszom, że w 
Europie, w naszej rozebranej 
Polsce, każdy proboszcz ma 
folwark jeden lub dwa i wię

cej. Do tego należą stawy, 
pastwiska it. d. — Na folwar
ku można naliczyć do 150 krów 
dużo koni, owiec, gęsi i kur, 
pantarek i guł (indyków), 
nierogacizny, kaczek itd., a 
nikt się nie gorszy. 

Ks. Miklaszewski wystawił 
kurnik i (sic?)ma już 500 kur, 
aby robił na jajach interes. 
No, i co w tem dziwnego! Ot 
głupota czysta spanoszonych 
farmerów, którzy myślą, że 
są Bóg nie wiem czem. Po
rządny i sprawiedliwy człek 
pracą uczciwą nigdy się nie 
gorszy, ale lada łacheta, który 
w Europie gnój wyrzucał, a 
tu dochrapał się loksowej budy 
ten myśli, że już jest niby 
zniewagą parafii spanoszonej, 
gdy ksiądz kupi sobie konia, 
krowę, chowa kury, gęsi itd. 
— aby miał wygodę w zimie, 

liczności. Lud ma więcej 
szlachetności i ogłady. Zdała 
mu dzikość i gburowatość, bo 
otoczenie na niego wpływa, a 
że są wyjątki, to temu społe
czeństwo polskie nie winno. 
Księża pó miastach po kilka
naście lat siedzą, podczas gdy 
przy farmerach dostępują 
szczęszcia lat pięć najwyżej 
męki cierpieć. — A czyż nie 
ma przykładów, że po kilku 
miesiącach opuszczają niego
dziwe miejsca? Lepiej już więc 
mieć \ zajęcie z kurami na 
zawszy; niż z upadłymi moral
nie indywiduami. Lepiej by 
głupi-naciągacze więcej prawo 
Boże"ś^ssercu nosili i na czys
tość swych dzieci zważali, aby 
się djoczekali pociechy na 
starość, kiedy ich gnaty więcej 
nosić -nie zechcą, niż żeby 
utykali na pierwszych i najpo-

a w nadmiarze sprawiedliwy ,• trzebńiejszych przewodnikach 
zysk* ^ ; swoich. Kiedy trwoga to do 

Wzmianka o braku szkoły Boga., mówi przysłowie pol-
w Albercie nie jest winą 
księdza, ale śmiało można 
winę tę przypisywać skąpym 
parafianom. 

Wszak , ksiądz stawiając 
kurnik, wystawił go bez wąt
pienia za swoje pieniądze. 
Nikt zaś nie żąda, aby misyo-
narz stawiał szkołę za własny 
grosz, bo chyba byłby ̂  bez 
rozumu. Chce osada mieć 
szkołę, chce mieć wygodny i 
obszerny kościół, to niechaj 
sięgnie do swojej kieszeni, 
niech się złoży naprzód 1 ży
czenia swe zaspokoi, inaczej 
dalibóg być nie może. 

A kto nie o swoim kurniku 
pisze, a płacze, że brak szkoły, 
to chyba samby do niej uczęsz
czać chciał, aby się tanim 
kosztem swej głupoty pozbyć. 

Ksiądz na farmach, gdzie 
mądrzele we wszystko swój 
nos wtrącają, to czysty mę
czennik, gdy zbywa mu chwil 
kilka o<J kapłańskich zajęć. 
Czyż ma wtedy do swoich 
parafian zaraz z wizytą iść? 
Oświadczam^ publicznie, że 
lepiej kury karmić bez wzglę
du na zysk, niż widzieć się z 
obmowcami i fałszywymi do
robkiewiczami a w dodatku z 
półgłówkami. Bo Bogiem a 
prawdą — nie ma na świecie 
zarozumialszych ludzi, jak 

skie. Niegodzijasz, widząc 
kostusię u głowy, jedna się z 
kapłanem, którego stósownie 
do jego nauki, powagi i świę-

przedtem nie umiał powa
żać. 

G e n s  p  e  r . f  i  d  a — R o d z i e  
zdradliwy! 

Korespondencya nie z 
Mi n n e so t y. 

Jeszcze o 
Kolasińskim. 

KATOLIK, który wierzy i 
praktykuje zasadę ,, Oddaj 
każdemu djabłu, co się mu 
słusznie należy", nie może 
być w harmonii z bracią swoją 
po piórze — którą, pokazuje 
się, żawarło stowarzyszenie 
,, Wzajemnej Adoracyi," a 
wskutek tego zmuszoną jest 
grzechy wzajemne pochwalać 
lub o nich milczeć. Solidarność 
taka jest grzeszną i społeczeń
stwu szkodliwą. Mija się ona 
z głównym celem i zdaniem 
prasy, bo miasto oświecać lud, 
ogłupią go, miasto wykorze
niać błędne i spaczone pojęcia 
— szerzy je, miasto być pracą 
pozytywną, dobrą — jest 
negatywną tylko i destrukcyj
ną! ; 

Te tiwagi suną nam się pod 
pióro, gdy patrzymy na 3 
wydawnictwa chicagoskie: 

niedowarzone głowy, którym j prawowieTny organ katolicki 
się zdaje, że wszelką mądrość | WIARA I OJGYZNA, — bezboż-
posiadają, kiedy pełno świń im Jny organ narodowości ZGODA 

1 "r-L -J *1 .{ organ wrzodu spółeczeń-
stwa."—anarchistów, — N O W E  
ŻYCIE. Każdy z nich swoją 
bajkę prawi, tak jakby na 
wyścigi; kto lepiej potrafi 
ludowi oczy zamydlić, — a 
wszyscy jedną fajką, po turec-
ku, się częstują. Wygląda to 
tak, jak gdyby trzej farmerzy, 

sąsiedztwie mieszkający, 

w słomie siedzi. Wstyd 1 
hańba przypada w udziale 
osadom polskim na farmach, 
że -księży nie umieją szano
wać. Ksiądz polski na miejscu 
nie patrzy, aby go kto w łapę 
lizał, bo liże go chyba praw
dziwy lizun pieczeniarz. 

Po polskich osadach miej
skich inaczej rzeczy stoją. 
(Z wyjątkiemWinony.—Przyp. 
Redakcyi.) Każdy idzie do 
swego zajęcia, umie ocenić 
pracę swego Ojca duchowne
go, wywiąże się" ze swego 
obowiązku według sił i oko- solidarność nie wierzy i idzie 

w 
zawarli kontrakt, że jeden 
drugiego nierogacizny ze swe
go ogrodu wypędzać nie bę
dzie. 

KATOLIK w tak głupią 

torem uczciwych katolickich 
dziennikarzy w Europie, chwa
ląc dobre czyny, aby do ich 
naśladowania zachęcić, piętnu
jąc hańbą występki, aby od 
nich odstraszyć. Dla tego 
podnosi raz jeszcze KATOLIK 
smutną sprawę Kolasińskiego 
nie, żeby mu sympatyę okazać, 
lecz aby sprawiedliwość wy
mierzyć. Nie chodzi KATOLI
KOWI o osobę, lecz o zasadę. 
Największy nawet zbrodniarz 
w kraju cywilizowanym, 
wprzód jest sądzonym, prze
konanym, a później potępio
nym. Sam Prendegast był 
sądem sądzony. Do Kolasiń
s k i e g o  z a s t o s o w a n o  p r a w o  
L y n c h a. Zarzucono Kola-
sińskiemu występki i niemo
ralne życie — lecz czy na 
jakim sądzie mu tego dowie
dziono? Jestże gdzie jaki 
sądowy,legalny wyrok przeciw 
niemu w tym względzie? Nie! 
B i s k u p  B o r g e s s  n a  m o c y  
b a b s k i c h  p l o t e k ,  b e z  
s ą d u ,  b e z  ś w i a d k ó w ,  
b e z  o b r o ń c ó w ,  s a m  w  
s o b i e  w y r o k  n a  K o l a 
s i ń s k i e g o  w y d a ł .  

Oto co Xiądz P. A. Baart, 
jeden z najświatlejszych kapła
nów dyecezyi Detroit, w tej 
sprawie pisze: „Pckazuje się, 
że Kołasiński od tego wyroku 
zaapelował do Rzymu, a Rzym 
wydelegował Arcybiskupa z 
Cincinnati Eldera do uregulo
wania tej sprawy, wskutek 
czego Borgess zdjął wszystkie 
cenzury czyli kary kościelne 
z Kolasińskiego i dał mu 
zupełnie czyste papiery. 

,, Gdy Biskup Foley przybył 
do Detroit, Kołasiński także 
przyjechał z Dakoty i wszel-
kiemi siłami starał się u Bisku
pa o odzyskanie pieczy nad 
dawnymi swymi parafianami, 
i gdy mu to się nie udało, 
wtedy wziął prawo we własne 
ręce, zjechał na dobre do 
Detroit, uformował parafią, 
zbudował szkołę i tymczasowy 
kościół a także plebanią. Kil
kakrotnie Biskup go potępiał 
publicznie — lecz bez żadnego 
skutku. Wtedy rozpoczął X. 
budowo nowego kościoła, któ
ry jest jednym z najwspanial
szych w mieście Detroit. 

, , Z  p r z y b y c i e m  P a p i e z k i e g o  
Delegata do Ameryki Koła 
siński był pierwszym, który 
go błagał o załatwienie jego 
sprawy przed Delegatem, lecz 
Biskup Foley nie zaniedbał 
także swoich opinii zadoku
mentować. 

Wtedy Delegat Apostolski 
napisał do kilku różnych ka
płanów dyecezyi Detroit, 
prosząc, aby pisemnie dali 
mu odpowiedz na pytania, 
obowiązując ich zarazem w 
sumieniu do powiedzenia 
prawdy." 

Ks. Baart był właśnie jed
nym z tych kapłanów, który 
opinią swoją Delegatowi 

przesłał i za co otrzymał za 
swoją bezparcyalność i zdro
wy sąd o rzeczy, osobisty 
dziękczynny list od tegoż. W 
dalszym ciągu tej sprawy ks. 
B. tak ciągnie: ,,Niestety! za 
wiele osobistości, a za mało 
miłości i za mało względu na 
posłannictwo Kościoła zaczęto 
mieszać do sprawy. Delegat 
apostolski i Biskup powinni 
byli załatwić tę sprawę, lecz 
ktoś, wpadłszy na pomysł, 
rozesłał cyrkularze do kleru 
Detroickiego, protestując 
przeciwko rehabilitacyi Kola
sińskiego. Układ protestu w 
swem brzmieniu jest krymi
nalny, ponieważ uzurpuje 
władzę sądzenia sprawy, która 
jest przedstawionaDelegatowi; 
ponieważ jest on pogardą dla 
sądu w ważnej sprawie. Protest 
podpisywali kapłani, którzy 
albo niedawno wyświęceni, 
albo nowo do Dyecezyi przy
byli, którzy prawdobnie nic 
nie znali tej sprawy, chyba ze 
słuchu, — niektórzy podpisy
wali czysty papier, aby póz'niej 
podpisy ich były przyklejone 
do oryginału." 

Faktycznie Delegat Apos
tolski wyraził Biskupowi swoją 
naganę za apelowanie do 
kapłanów swojej Dyecezyi o 
pomoc w sprawie Kolasiń
skiego". 

A Monsignor Satoli kazał' 
ogłosić następujący list: ^Po
jednanie się Kolasińskiego z 
Kościołem nie zależy już wię
cej od Jego Excelencyi Dele
gata Aoostolskiego, lecz teraz, 
jest kwestyą, której rozwiąza
nie jest zostawione Najprzew 
Biskupowi z Detroit i św. 
Kongregacyi Propagandy w 
Rzymie". 

Tyle ks. P. A. Baart — a 
KATOLIK mówi Amen — do
dając od siebie, że nie wierzy 
w prawo Lyncha_ — ktokol
wiek by je praktykował: czy to 
przełożeni względem podwład
nych, czy też podwładni wzglę- -
dem przełożonych. 

N e m o  p r a e s u m i t u r  
m a l u s  n i s i  p r o b e t u r  
— jest zasadą prawa świec
kiego i kościelnego. Bezpra
wiem walczono przeciw Kola-
sińskiemu —- bezprawiem 
Kołasiński mniemanych praw 
swoich broni. 

Skoro zaś sprawa ta stanęła 
wreszcie na drodze właściwej, 
skoro i Delegat Papieski £ 
Propaganda uznali za słuszne 
sprawą tą się zająć — pyta 
się KATOLIK, czyby nie lepiej 
i nieroztropniej było, gdyby 
gazety i gazeciarz, wstrzymali 
sięz e swoim wyrokiem,, zanim 
Rzym przemówi? 

; Zdaje nam się, że sama 
etykieta wymaga, aby W. i 
O. nie wieszała go wprzód, 
zanim Propaganda go potępi. 

. Pozwólcie panowie zabrad 
głos Kościołowi. -
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