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Kftf" Pan Teofil Derdów ski bedzie 
*w tych dniach po raz drugi w Ste-
"venspoint, Polonii i okolicy jako 
j>odróżujaey agent naszej gazety. 

gggP Nasz podróżujący agent p. 
Michałowski wyjechał w interesie 
KATOLIKA do Alberty i SwanRiver 
oraz Little Falls, Minn. 

Glos starca 
0 Mr 

Kto teraz jeszcze wątpi, że 
Polska będzie na drugi rok, 
ten choćby nie chciał, musi 
być z tych ostatnich wstecz
ników dajmy na to średnio
wiecznych. Boć jak tu o tern 
wątpić, skoro będziemy mieli 
Wiec a jego następstwem 
Ligę, która niechybnie wy
pędzi Moskala z Polski. 

Kto wie, może Moskal tem 
wszystkiem przestraszony zaw
czasu sam zemknie, a wtedy 
to będzie dopiero tryumf! 
Oczywiście, że nie może ina
czej być, bo to Mości Dobro
dzieju, będzie ostentacya nie 
lada, jeszcze świat podobnej 
nie widział;albowiem zapanuje 
odtąd zgoda i miłość między 
wiarą i. niewiarą. Kropidlarz 
z patryotą zrobią alians i por
wani wielkim animuszem, nie 
będą potrzebowali maszero
wać przez Alaskę, ale krótszą, 
niż istnieje, drogą pobiegną 
do Polski już przez Moskala 
opuszczonej na zawsze. 

Ach co za miłe marzenia! 
Po co też to P. Bóg dał 
człowiekowi rozum, który 
niemiłosiernie każe mu się 
otrząść z marzeń a natomiast 
trzeźwo rozważyć, ,, co to było, 
co to będzie"? 

Wiec co też to było ?Trzeźwo 
i zdrowo patrzący na sprawy 
widzą, że najszacowniejsze 
korzyści dla każdego człowie
ka, tem bardziej dla nas 
Polaków, są religijne. Tak 
dalece, że sam Boski Twórca 
Chrześciaństwa powiedział: 
„ Starajcie się pierwej o Kró-

^ lestwo Boże, a ta reszta będzie 
•wam przydana." O te też 
korzyści, z gorliwością zasłu
gującą na podziw i wielkie 
uznanie, pracował ogół Ducho
wieństwa Polskiego. W tej 
uciążliwej pracy napotykał na 
opór licznych warhołów, a 
nawet fałszywych braci. Tak 
zwani narodowi patryoci odsą
dzili kropidlarzy od odrobinki 
patryotyzmu, zamilczając już 
o obelgach do tego dodanych. 
Poświęcenie, z jakiem to czy
nili, sprawiło szatanowi nie
kłamaną radość i pożytek. Czy 
nie tak było? 

A co teraz ma być? Może 
patryoci przekonali się naresz
cie, że byli potwarcami i swe 
błędy odwołali? Ale gdzie! 

i ' Tego wcale nie potrzeba, bo 
odezwa ukuta przez ks. Ba-
rzyrtskiego mówi oto, że 
-wszelkim organizacyom przy
znaje się racyą bytu; więc 
patryoci mogą bez troski 

.ji.rtb...! Stłi. 

niszczyć dalej wiarę Św., a 
kropidlarzom także przyznaje 
się racya bytu, zapewne za
strzeżona w niektórych zbola
łych piersiach, mogą więc i 
oni starać się nadal o rozwój 
wiary ś. Może jednakże po tej 
zgodzie i miłości, które nastą
pią, wszyscy będą się starali o 
to Królestwo Boże. Niestety, 
cały ton odezwy nas uczy, że 
zaczną się wysiłki o to, co 
P. Bóg obiecuje przydać. Nic 
tu nawet nie pomoże przy
pominanie, że tyle razy 
wysiłki robiliśmy o drugą 
sprawę, z pominięciem pierw
szej, i nic nie wskóraliśmy, że 
już nareszcie byłby czas przej
rzeć. Trzeba ze smutkiem 
przyznać, że jest dużo nawet 
między nami, którzy myślą, 
że są mądrzejsi, niż sam P.Bóg. 

Nie trzeba myśleć, że tu jest 
zamiar uduszenia Wiecu i Ligi. 
Broń Boże, ale niech ona się 
głupio nie zaczyna a jeszcze 
głupiej nie kończy. Czy to n. 
p. nie wygląda głupio, że pod 
tą .odezwą widzimy także 
niedowiarków, bezbożników i 
poprostu wrogów Królestwa 
Bożego. Najwybitniejszy na
wet stoi na czele, mówię tu 
o E. J. Jerzmanowskim. E. 
wiem na pewno, że ma się 
czytać Erazm, aj. dajmy na 
to Jakób czyli Kuba. 

Komuż nie są znane jego 
czarne poglądy na nas Pola
ków w Ameryce, ogłaszane 
wszem wobec, ostatniemi zwła
szcza czasy w KRAJU peters
burskim? Warto to wszystko 
przeczytać, albo też przysłuchać 
się mowie jego samego, aby 
mieć dobre raczej, zgadzające 
się z prawdą o nim wyobra
żenie. Twierdzi n. p. pan 
Erazm, że on jest tak dobrym 
katolikiem, jak sam Papież, i 
chyba nie należy wątpić, że 
już lepszego świadectwa nie 
potrafiłby sobie wystawić. Rze
czywiście, ponieważ jest bo
gatym podobno milionerem, 
kupił sobie nawet od Ojca ś. 
order, który mu pozwala 
nosić białe spodnie z przydat
kiem czerwonego fraka; tak 
jak naszym wielce zasłużonym 
prałatom wolno nosić wioleto-
we łaty i r^fkę na palcu. 

Dodaje jednakże . p. Kuba, 
że wcale nie wierzy bajkom 
wygłaszanym przez księży na 
ambonach, co rzeczywiście 
dowodzi, że on zarówno lep
szym jest katolikiem, niż sam 
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Papież. Posiada on i powody 
do tego, które tu wygłoszę 
dla ostrzeżenia Polaków przed 
tym człowiekiem, ale prze
strzegam, że to bezczelne pot-
warze. 

Powiada więc Jerzmanowski, 
że księża są to jawni rozpust
nicy. Na tak okropną obelgę 
można tylko odpowiedzieć, że 
nie jest uczeń nad Mistrza, bo 
żydzi i o Panu Jezusie mówili, 
iż przez Belzebuba wyrzuca 

czarty. To wystarczyłoby, aby 
pokazać, co ten gazowy król 
zacz. 

Nie zaszkodzi jednakże jesz
cze obszerniej opisać tego 
potwora. 

Dalej więc dodaje p. Jerz
manowski, że księżom o nic 
więcej nie chodzi jak o zdzie
ranie dolarów. — Możeby 
należało mu wierzyć, skoro z 
taką pewnością siebie utrzy
muje on, że jego słowo jest 
takie dobre jak Rotschilda. 
Lepiej jednakże powiedzmy 
temu potwarcy, że Rotschild 
jest żydem, to znaczy, że p. 
Kuby słowo jest takie dobre 
jak żyda, a my tyle oświecenia 
już posiadamy, aby wiedzieć, 
co można żydowi wierzyć. 
Dosyć przypomnieć Morgen
sterna. 

Ale jest wyjątek, jest, dodaje 
p. Kuba. Cieszmy się wyjąt
kiem, skoro nie można regułą. 
Ten wyjątek stanowi ks. 
Wincenty Barzyński; zdziera 
on co prawda niemiłosiernie, 
ale też za to pracuje. Ktoby 
się spodziewał choćby i tyle 
uczucia sprawiedliwości od p.' 
Kuby? To też ks^J&irzyńsfei 
wdzięczny za tak cenny 
komplement, na ukutej przez 
siebie odezwie mocno wy
szczególnił p. Erazma Kubę 
Jerzmanowskiego. 

Tyle wystarczy do dokład
nego poznania religijności 
tego człowieka; gdybyśmy 
jednakże się spodziewali, że 
przynajmniej pod względem 
spółecznym lub patryotycznym 
ma p. Kuba więcej umiarko
wane poglądy, spotkałyby 
nas straszne rozczarowanie. 
Bo jak ongi gość nasz p. 
Habdank powiedział, że nie 
ma w całej Ameryce jednego 
poczciwego Polaka (szkoda, 
że sobie nie przypomniał o p. 
Kubie, bo byłby się jeden 
raz mniej omylił) zapewne; dla 
tego, że nie umieją tak zręcznie 
jeść w Piątek mięsa jak on, 
tak też p. Kuba ze zwyczajną 
sobie pewnością powiada, że 
wszyscy Polacy w Ameryce 
są anarchistami; również nie 
dla innej przyczyny, tylko że 
zawzięcie trzymają się swej 
ś. wiary. Dla odprawy z tym 
p. można jeszcze zaznaczyć, że jak 
p. Ilabdank zemknał ztąd z przy
domkiem 'Durnikowskiego, tak też 
i mniemani anarchiści jako rezolut
ni ludzie rzuc% na niego bombę, 
która mu dużo nieprzyjemności 
sprawi, jeżeli całkiem nie zabije. 

Starcem ja jestem prawda, ale 
to jeszcze chciałbym zrozumieć, 
jakim sposobem może człowiek sie 
odważyć na umieszczenie swego 
imienia i nazwiska na odezwie do 
tych, którymi z tak szatańska zaro
zumiałością pogardza? I na to ma 
być zgoda? Nigdy przenigdy; do 
tego stopnia z pewnością się nie 
poniżymy. Dla miłej zgody powie
cie. Nie! Nie może być zgody mię
dzy wiara a bezbożnością. Sam 
szlachetny Kościuszko brzydził sie 
wieszycielami Duchowieństwa, a 
my mamy się bratać z ich następ
cami? 

Mnie się zdaje, że jeszcze nie 
zasługujemy na takie spodlenie. 
W naszych sprawach narodowych 
nit potrzeba żadnych żydów i war-
hc. ów, ich służków, bo niezasłuży-
mj sobie przez to na błogosławień
stwo Boskie, ale na coraz większe 
przekleństwo. Alians ze szatanem 
powinien dla nas być wstrętnym, 
choćby tenże wszystkie królestwa 
Ś w i a t a  n a m  o b i e c y w a ł .  C a v e a n t  
•e o n s a 1 e s! 
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a la Nagiel. 

W ostatnich czasach DZIEN
NIK CHIC. ma bardzo podob
ny wielki pokup wśród bosych 
bab na Noble ul., ponieważ 
najświeższe podaje wiadomoś
ci o ,,wywodach". Teraz już 
niezawodnie i panie redakto 
rowe do wywodu się sprezen
tują. 

-* 
* * 

Zmartwychwstańcy tylko 
5tą z kolei Sumę za biletami 
swym parafianom ogłaszają. 
„Konia z rzędem" dostanie 
ten, choćby i aptekarz, który 
przepowie, ile Sum odprawia
nych tam będzie, zanim ten 
sławny XlXty wiek swe stru
dzone powieki zawrze. 

* 

Pewien Chicagoski lewita, 
którego miejscowi aptekarze 
wyrocznią mądrości obwołali, 
w WIERZE I OJCZYŹNIE moral
no-religijne dyalogi pisze. Czy 
przekonają one kogo, lub nie, 
nie było to widocznie zada
niem autora, i my o tem nie 
sądzimy. Lecz, że gramatykę 
polską, o użyciu znaków pi 
sarskich, autor powinien był 
przejrzeć, nie ulega najmniej
szej dyskusyi. 

* 
* -* 

X.Kolasiński odprawił reko-
lekcye u Zmartwychwstańców 
w Chicago. O. Wincenty przy
jął go podobno jaknajserdecz-
niej, a detroickiemu reforma
torowi kleru pokazał wielkie
go nosa. 

* 
•vr ^ 

Chicagoska Spółka Wydaw
nictwa Polskiego, której ro
mantyczną historyą KATOLIK 
swego czasu publikował, wle
cze swój marny byt pod sta
rym jeszcze zarządem, mimo 
że nowy sekretarz w osobie 
Wgo X. J. Szukalskiego 
został na posiedzeniu obrany. 
Co to ma' znaczyć, KATOLIK 
też nie wie, albowiem żad
nych w tym względzie 'wieści 
od swego Chicagoskiego re
portera nie odebrał; podej-
rzywa wszakże coś niedobre
go, znając Wiel. X. J. S., 
który jako ,,american boy," 
masła sobie z chleba zdjąć nie 
pozwoli nikomu, nawet i Wic
kowi. Musi tam coś niedobre
go się święcić w okolicach 
Uniwersytetu X. W. Gruczy, 
kiedy taki redaktor od ZGODY 
swą łamaną polszczyzną i 
koślawym stylem chwali go j 

na zabój, lubo w sposób zdra
dzający brak wszelkiego wy
chowania i towarzyskiej ogła
dy. Oto próbka; ,,Tak dalej 
księże G., a pozyskasz i t. 
d... W tym tonie odzywali 
się polscy panowie do swoich 
lokai, lecz nigdy redaktor 
gazety do kapłana! 

* 
* * 

H u m a n  u  m  e r  r  a r e , d i a -
b o 1 i c u m perseverare — 
czyli ,, ludzką jest rzeczą błą
dzić, djabelską trwać w błę
dzie", dla tego też KATOLIK, 
winszując Wiel. ks. D. Kola-
sińskiemu Jego powrotu na 
łonoMatki Kościoła, w nadziei, 
iż teraz swych wielkich talen
tów użyje na większą chwałę 
Boga i prawdziwy pożytek 
dusz sobie powierzonych, w 
duchu łączy się z nim, gdy 
jako kapłan znowu zaśpiewa 
przy ołtarzu, Gloria in excel-
sis Deo"! 

Czy Die czas 
zawołać „halt"!? 
KATOLIK, służąc polskiej 

braci jak może, z przykrością 
i bólem serca zabierał głos, 
ostrzegając poczciwy lud nasz 
przed wyzyskiem takich busz-
lów, cudotwórców, reforma
torów kleru i t. p. Być może, 
inteneye nasze ktoś źle tłuma
czył, być może nas podejrzy-
wał o zemstę osobistą, dziś 
żal nam jedynie, iż z większą 
siłą i otwartością przeciwko 
tym humbugom i humbugie-
rom nie wystąpiliśmy. 

Źle dzieje się u nas, i zbrod
nią byłoby to ukrywać. To co 
p. Carlisle, obecny minister 
skarbu w charakterystycznej 
swej mowie razu jednego wy
r z e k ł : ,  , p a t r i o t i s m  i s  t h e  
l a s t  r e s o r t  o f  a  s c o u n 
drel" — patryotyzm jest 
ostatnia ucieczka dla każdego t' o 
łotra, jest prawdą szczególnie 
w naszych stosunkach w Ame
ryce. Każdy z tych wielkich 
ludzi ma jakąś srodze roman
tyczną narodowo-religijną his
toryą za sobą. Grigla z wiel 
kiem rozczuleniem opowia
da, jak to on w 63 roku pod 
Racławicami, przy boku same
go Kościuszki, w polu rannym 
został; reformator kleru, jak 
Indyan nawracał; cudotwórca, 
jak z pod moskiewskiej szu
bienicy się urwał; buszel, jak 
świnie pasał. Tu w Ameryce 
sprytem i geniuszem wrodzo
nym wykierowali się na wiel
kich ludzi, dmąc z całych sił 
w trąbę patryotyzmu. Smutne 
historye, jakie się dzieją w 
Przytułku w Manitowoc, są 
miarą wartości w'szystkich tych 
mężów. Jestto nadużycie dobrej 
wiary, uczciwości i ofiarności 
naszego ludu. Ci panowie jak 
Rektor duchownego semina-
ryum, i cudotwórca przywłasz
czyli sobie publiczny grosz, na 
cele dobra ogółu i miłosierdzia 
ofiarowany. Znamy przecież i 
tego rodzaju zakłady w starym 
kraju, jak Szpital Dzieciątka 
Jezus, Szpital św. Rocha, > 
Zakład dobroczynności, Szkoła I 
rzemiosł i t. d. w Warszawie, I 
— znamy szpitale i zakłady, i 
w Krakowie i Lwowie i Poz
naniu — czy to powstałe z 

ogólnych składek, czy poboż
nych legatów, zapisów, lecz 
nieznamy żadnego gdzieby 
jednostka niemi jako swoją 
własnością rządziła. Każdy z 
nich jest inkorporowany jako 
własność ogólna, publiczna, i 
rok rocznie aktualny zarząd 
jest obierany. Czemu tak nie 
ma tutaj ? Długa by na to 
była odpowiedź, lecz redukuje 
się do tego: 1 mo wielka rozleg
łość kraju, wskutek czego nie-
wszyscy mogą wiedzieć co tam 
się dzieje; 2do milczenie ka
płanów z ambon, by nie gor
szyć faryzeuszów, 3 tio mil
czenie prasy czyli gazet 
katolickich dla tejże przyczy
ny; 4to wymowność ich włas
nych organów nad bałamuce
niem ludu. Ztąd ci dobroczyń
cy -napychają kieszenie 
ofiarnością publiczną — a 
sieroty wszy jedzą, jak to 
niejeden raz mieliśmy sposob
ność widzieć w Detroit. 

Czy przeto nie byłby czas 
powiedzieć temu obrzydliwe
mu humbugowi halt, przez 
praktyczne odmówienie wszel
kiego wsparcia, aż ci panowie 
nie przyjdą do porządku ? 

Czy nie czas, by prasa wszel
kiego odcienia awanturnikom 
tym, wszystkim niestety z 
Lubelskiego, dała zasłużony 
dyplom i powołała do porząd
ku . 

Dziwna, że gdy uczciwa 
część naszego duchowieństwa 
tak z kraju, przybyła jakoteż 
i tu wyświęcona, w cichości 
każdy nad swoją cząstką 
pracuje, — ci w mniemanej 
gorliwości od Kalifornii do 
Alaski świat katolicki zgor
szeniem napełniają. 

Czas, czas wielki powiedzieć 
temu: halt! 

R Trzewiki, 1 bardzo mocną, 
mog$ teraz dostać nasze na.lobne 
rod^'jzki po zniżanej cenie u pana 
Pawła Schnasego przy Kamiennej 
drodze. Przez dwa fcvgodnie pan 
Stfhuase wyprzedawać będzie tytko 
trzewik'. —Opłaci się zajrzeć do tego 
popularnego handlu. 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

DB. PIOTRA 

jest uważane za jedno z najlepszych le
karstw tego rodzaju. Oczyszcza krew, 
nadaje odnowiona, żywotność. wykorze
nienia zarodki choroby z ciała, gdyż 
przyczynia sie do tego, że wszystkie or
gany znajdują sie w dobrym stanie dc 
działania. Medycyna jest przygotowaną 
z przeszło trzydziestu różnych gatunków, 
*ngcedyeneyj, głównie z roślinnego kró 
lestwa i była znana w użyciu przez prze
szło sto lat. Używano go z wielka ko
rzyścią we wszystkie Ii ogólnych tera
źniejszych dolegliwościach, a zwłaszcza 
w tych; które pochodzą z krwi i chore
go żołądka jako to: 

Zatwardzenie, Ból głowy, Dolegliwości 
wątroby, Żółciowość, Żółtaczka, Reuma
tyzm, Wodna puchlina. Trudność tra
wienia, Niestrawność, Gorączką, Róża, 
Pryszcze,, Febra i ograszka. Szkrofuły, 
Strupy, Świerzbiączka, Glisty, Liszaj, 
Wrzody, Rakowe wyrośnięcia. Bóle i ra
ny, Bóle w systemie kości", Wychudnie 
nie, Dolegliwości niewiast, Słabość 
Bronchitis, Żarnice, Ból w krzyżach, 
Zawrót głoww i t. d. 

GOMOZO nie jest medycyną patentowa 
ną, też nie sprzedawają je'} aptekarze 
ifecz mężczyźni i niewiasty, którzy uży
wając je, zostali wyleczeni, spowodowa 
ai przez wdzięczność dla doktora, i prze* 
iyczenie, aby i ich współtowarzysze od* 
nieśli korzyść, działają jako jego agenci 
i w ten sposób mogą go dostarczyć lu 
dziom cierpiącym w oddaleniu. 

/ Jest nieocenionem jako lekarstwo do 
mowe>a mianowicie w miejscowościach 
położonych bardzo daleko od lekarzy < 
aptek. Lekarstwa tego nie można dostał 
od aptekarzy, lecz tylko od mieiscowycl 
agentów. Jeżeli nie ma agenta w wa 
szem sąsiedztwie, przyślijcie $2.00 a do 
staniecie dwanaście 35c. butelek na pró 
bę wprost od właściciela. Taki obstalu 
tek może każdy dostać tylko raz. 

* DR. PETER FAHRNEY, 
113=114 S. HOYMATO., *20. JU 
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