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Krzywdę wyrządza 
nam w tych ciężkich 
czasach każdy abo
nent, który dłużej,niż 
rok, pozostaje nam 
winien za gazetę. 

,,Katolik" jest pis
mem na abonamencie 
opartem; z robót dru
karskich i ogłoszeń 
bardzo mało mamy 
dochodu, osobłiwszej 
opieki i pomocy żad
nej. Jeżeli więc częs
to nawołujemy o re
gularne płacenie nam 
abonamentu, to z 
koniecznej potrzeby, 
albowiem abonament 
to chleb powszedni 
naszej gazety, a bez 
chleba i życie by 
wnet ustało. Kto pro
si o poczekanie z 
abonamentem,zwykle 
go uwzględniamy;kto 
zaś lekceważy sobie 
nasze rachunki, teń 
gorszy dla nas od 
otwartego wroga, bo 
za naszą szczerą i 
pożyteczną dla ludu 
polskiego pracę jak 
by chciał nas głodem 
morzyć; takiego trut
nia też szybko się 
pozbywamy, a uczci
wi abonenci, pragną
cy, abyśmy mieli 
utrzymanie, i nie za
brakło nam sił do 
pracy, niechaj wyba
czą nam, jeżeli w 
biedzie naszej czasem 
głośniej użalamy się 
na ludzką niesprawie
dliwość. 

Jako nasi agenci 
podróżują obecnie pp. Rudolf 
Michałowski i Teofil Derdów 
ski. 

pT3 Panu Adamowi 
S u r d e 1 wolno kolektować 
abonament KATOLIKA w 
osadach polskich w Manito
woc, Northeim, Two Rivers 
i Sheboygan. 

file rsiiiitissi' 
Manażerowi pewnej Spółki 

w Chicago w żaden sposób nie 
chcą,, sztimować'' książki tak, 
aby kradzieże kilku lat można 
było zatuszować. Dwa lata już 
minęły od chwili, kiedy Ma-
nażer rozgniewany za niedeli-
katność komitetu rewizyjnego 
do ksiąg Spółki, obiecał 
sprawozdanie ich obalić, ko
mitet do dziury wsadzić, a 
anielskie sprawki Spółki w 
promieniach słońca przedsta
wić. Obecnie jeszcze nie gotów! 
Na ostatnim mitingu prosił 

jeszcze o 3 miesiące czasu, a 
hydrze podejrzeń i oszczerstwu 
łeb ukręci! 

Ogół akcyonaryuszów wcale 
już nie ciekawy tych 
bohaterskich rezultatów wo
jowniczego Manażera, wiedząc 
że, czy tak czy owak książki 
on przekręci, padli ofiarą 
dobrej wiary i rozboju na 
publicznej drodze, a ich 
fundusze, miasto na cele 
ogólne, utonęły w kieszeni 
największego na świecie za
konu. Śmieją się też z tego 
zakłopotania Manażera swego, 
który jak Piłat dba więcej o 
opinią świata, aniżeli uczciwość 
i sumienie. Ostatni mityng 
Akcyonaryuszów, na którym 
tylko Zmartwychwstańcy i ich 
socii doloris byli, do
wodzi jasno, że reszta kapła
nów nie myśli więcej spendo-
wać pieniędzy na podróże do 
Chicago, albo być nadal szyl
dem dla zakonu w szwindler-
skich ich operacyach. 

* * 
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Powyższe delikatne uwagi 
KATOLIK czyni na podstawie 
drukowanego sprawozdania, 
podpisanego przez Xiędza Fr. 
Krolla, ob. Fr. Wleklińskiego 
i T. Królika, które w obec 
sądu zupełnie jest wystarcza
jące do wpakowania pana 
Manażera na kilka - lat do 
,, dziury". Czy jednakowoż 
akcyonaryusze tak , ,orznięci" 
uciekną się do interwencyi 
sądowej lub nie, KATOLIK Z 
obowiązku dziennikarskiego 
nie przestanie budzić sumienia 
winowajcy, aż sprawiedliwości, 
choćby pozornie, nie stanie 
sie zadość. — 

Pokazuje się, że cały wielki 
plan założenia ,,ligi" Chica-
goskim mężom stanu ,,spalił 
na panewce". 
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Związek N. P. przypisuje 
sobie zasługę rozbudzenia pa-
tryotyzmu w narodzie polskim 
w Ameryce. 

Nam się zdaje, że 
to nie jest jedyny czyn chwa
lebny tej organizaczyi, bo i 
że tyle psów jest bez ogonów 
w Ameryce, to także musi ich 
być zasługą. 
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Nr 46 DZIEŃ. CHICAGÓSKIE-
GO, który nawiasem mówiąc, 
wyłącznie poświęcony jest 
literaturze zakonnej Braci 
Zmartwychwstańców, zawiera 
bardzo ciekawy dialog między 
d w ó m a  g ł u p c a m i :  G a d e m  
(sic) i N iedem. Lubo DZIEŃ. 
CHICAG, przedstawia obu tych 
filozofów po cywilnemu ubra
nych, to wszakże widać, jak 
jednemu z pod c o a t a pasek 
z ogórkami wystaje, a drugi 
miał kraciaste hajdawery w 
cholewach, — pierwszy praw
dopodobnie był bratem w 
zakonie, a drugi Redaktorem 
od jednej z gazet konserwa
tywnych, bo rękawem nos sobie 
ucierał. DZIEŃ. CHICAG, U 
samej góry zapewnia, iż to już 
druga z rzędu była wycieczka 
tych gan^onów. Gapią się też 
na wszystko. Kominy na 
dachach, malowidła na płotach, 
wystawy aptek, psy wreszcie 
wąchające się — wszystko to 
było przedmiotem ich obser-
wacyi, aż nie utknęli na O. 
Wincentym i jego wieżach, 
oraz kościeleGalicyanów?(sic). 

— ^  ^  _  . .  1  -

Tu następują głupie, trywialne zębów swoich próbują. Mamyż 
i chłopskie dyalogi, w których mu - tu przypomnić, jak to 

:,, gniazdo "wykurzono z Polonii 
Wis.,? Chceż on to samo 
sprowadzić w Detroit, gdzie 
swemi podłemi intrygami całą 
Polonię zapaskudził? — Oj, 
Oj! Nie wy wywołujcie wilka 
z lasu! 

rzeczywiście niewiadomo co 
podziwiać, czy głupotę, czy 
bezczelność Redaktora DZIEŃ.,, 
CHICAGOSKIEGO, który tale 
głupie rzeczy pozwala druko
wać. My nie wierzymy, aby 
nie tylko w Chicago, ale gdzie 
kolwiek na kuli ziemskiej znal 
leźli się tak głupi i ograniczę-: 
ni Polacy, jak ci dwaj, 
DZIFNNIKU opisani, którzyljl 
kościoł św. Stanisława katedrą-
nazywali, Galicyjski lud, za 
lud odmienny od naszego 
uważali albo sądzili, że takich 
wież, jak św. Stanisława, żaden 
kapłan by wybudować nie 
potrafił. Jeżeli RedaktorDziEN-
NIKA w tych dialogach chciał 
sobie ośle uszy przyprawić, to 
mu się najzupełniej udało; 
jeżeli zaś chciał podkadzić 
swym chlebodawcom ,, Bra
ciom". kosztem sławy kapła-' 
nów Polaków w Chicago, — 
litujemy się. Gromada nieu
ków i głupców, modlących się 
j a k  ó w  G a d  i  N  i  e  d  d o  
O. Wincentego i ,,Braci", 
Polacy Chicagoscy nie są! 

Co Chicagowianie sądzą o 
,,wieżach i ich twórcy", to 
nasz korespondent, następu
jący autentyczny, dialog pod-' 
słuchał i przysłał: ,,Piękne 
wieże wy macie,: Panie Bi^oni-
sławtóeU&Tak piękne!. ..ł all 
nie wszystko złoto co się 
świeci, Panie Zielonka! i, 
powiadam ci, że gdyby cały 
dług, jaki na naszej parafii 
cięży, położyć na te wieże, to 
by pod ciężarem dolarów prys
ły ja bańka mydlana." 

P. Zielonka — To wy macie 
jeszcze długi, po tylu latach 
istnienia, po tylu fairach, 
jarmarkach, kolektach it. d. ?! 

P. Bronisław, wskazując 
palcem do góry: ,, Panie 
Zielonka, prędzej porachujesz 
tam gwiazdy na niebie, aniżeli 
długi ciążące na tym kościele! 
Wszystko co tu widzisz, jestto 
własność bankierów, którzy 
nam tych rzeczy pozwalają 
używać, dopóki fairy i kolekty 
starczą na opłacenie im pro
centów." 

P. Zielonka — To taka 
wasza jest wielkość?! P. Bro
nisław —Niestety taka .'Chwa
limy się przez gazety, jak ten 
frant pożyczonym surdutem, 
ale niech drugi jeszcze rok 
taki, to i zanucimy: ,, Wędruj 
Adamie z raju 

¥r 
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Rabbi Detroickich lewitów 
opisując w swoim organie 
ceremonię przyjęcia Wgo X. 
D. K. i jego parafian na łono 
Kościoła, nie szczędzi mu 
faryzajskich przytyków, a całą 
tę poważną ceremonią jako 
jaką komedyą stara się w 
oczach świata przedstawić. 

Kiedyż nakoniec temu Fa
ryzeuszowi i ,, Spółce będzie 
już dobrze? Kiedyż przestaną 
oni burzyć i wichrzyć wśród 
Polaków w Detroit, szczując 
obywateli na obywateli, a 
parafian przeciwko legalnym 
ich duszpasterzom. Przecież 
wiedzą obywatele polscy w 
Detroit, że była między nimi 
zgoda i jedność, dopóki nie 
wystawiono tych ,,Koszar" 
naprzeciw kościoła św. Woj
ciecha; przecież wie świat 
cały, że X. K. D. nie jest 
jedyny z kapłanów, na którym 
te ,,grzechotniki" szczerbatych 

Wielkopolski. 
k- Dajwijo już do waszego KA-
TOL|BS\ nic nie napisałem, ale 
nie myślcie, abym o nim cał-
'kiei^ zapomniał. Nie zawsze 
człowiek może to, coby chciał. 
Często się zdarza, że i obietni
cy danej dotrzymacfnie można. 

Wiele też nowin i często tu 
ztąd posyłać nie można: raz,że 
ich wielę do zanotowania nie 
ma; powtóre inne stosunki, 
inne^ obowiązki, inna praca 
zabierają czas cały. Śmierć 
swoją kosą macha tu jak 
wśród żniwa. Co tydzień zabie
ra nam ludzi cnoty,poświęcenia 
i pracy, po któryeh cały kraj 
nosi niekłamaną żałobę. Umarł 
Matejko w Krakowie, naj
sławniejszy historyczny malarz 
jnaszych czasów, i chwała na
szego narodu. Wdzięczni ziom-

asff:r, pó .fcśfy&niałym wyprą-, 
wionym mu pogrzebie,na koszt 
miasta i kraju, zawiązali komi
tet celem zbierania dobrowol
nych datków, aby kamienicę 
jego na Floryańskiej ulicy w 
Krakowie kupić na własność 
kraju i tam założyć muzeum z 
dzieł i pozostałości sławnego 
mistrza. Cel ten, hojnością 
wielbicieli sztuki i mistrza,wnet 
osiągniętym będzie. 

WPoznaniu umarł niedawno 
obywatel ziemski Stablewski, 
stryj naszego Najprzewieleb-
biejszego Arcypasterza.Był to 
wzorowy obywatel i gospodarz, 
gorącej wiary katolik, niepo
śledni obrońca praw, religii i 
kościoła podczas kulturkamfu. 
On to należał do głośnych 
założycieli KURYERA POZNAŃ
SKIEGO, który przez cały kul-
turkamf, nieocenione oddał 
Kościołowi i sprawie narodo
wej usługi. Ojciec św. Leon 
XIII za szczególniejsze zasługi 
obdarzył ś. p. Stablewskiego 
orderem Sw. Grzegorza. 

Najdzielniejszy szermierz 
pióra, najzdolniejszy, najwyk-
ształceńszy i najpłodniejszy 
dziennikarz, jako i najbardziej 
zasłużony w obronie Kościoła 
i narodowości, ks. A. Kantecki, 
także już nie żyje. Przed trzema 
laty nasz Najprzewielebniejszy 
Arcypasterz Floryan Stable
wski, w nagrokę za długolet
nią pracę, dał mu w Strzelnie 
jedno z najlepszych beneficium. 
Miał tam ś. p. ks. Antoni 
odpocząć po ciężkiej pracy i 
poratować nadwątlone zdro
wie, które urtracił w pruskich 
więzieniach za dobrą sprawę. 
Przy końcu bowiem swego 
dziennikarskiego zawodu tak 
sobie wzrok nadwerężył, że w 
końcu już nie mógł pisać, tylko 
swojej siostrze dyktował, a ta 

siostra jego, święta zaiste nie
wiasta, była mu przez cały 
jego zawód prawdziwą opie
kunką i matką. Nader też 
rzewnie i rozczulająco wspom
niał Arcybiskup przy trumnie 
nieboszczyka cnoty i zasługi 
tej — że wyrażę się słowami 
Pisma św., mężnej niewiasty. 

Mowa żałobna, którą Najprz. 
Arcypasterz wygłosił nad 
trumną ś. p. ks.JSikiteckiego, 
była tak piękną, tól^wzniosłą, 
tak rozczulającą a ptzy tem 
tak prostą, tak -zrozumiałą i 
dostępną dla wszystkich i 
pouczającą,że-jest" to arcydzieło 
panegiryku. .Zachowałem ją 
sobie na pamiątkę, bo to wzór 
nieoszacowany kościelnej wy
mowy. Jakże blade są i czcze 
mowy pogrzebowe, wygłasza
ne w Krakowie wobec mowy 
naszego Arcypasterza. Tam 
deklamacya, frazeologia,'gór
nolotne słowa; tu pojedyń-
czość, naturalność, głębokość 
myśli, głęboka nauka głoszona 
w naj dostępniej szych słowach. 
Wszyscy znów tu podziwiają 
ostatni list pasterski na post 
obecny, w którym z zadziwia
jącą mądrością, głęboką filo
zofią i skargowskim stylem i 
językiem o mówił nasz Arcy
pasterz tak ważną, a tak na 
czasie, kwestyą pracy. Praca 
jako obowiązek społeczny, i 
praca jako ofiara składana 
Bogu na ołtarzu. Oto te dwie 
główne myśli, które Najprz. 
Arcypasterz po mistrzowsku 
wyłożył w swoim liście paster
skim. 

bmierć zabrała w Poznaniu 
ś. p. Calliera — gorącego 
patryotę, kapitana z ostatniego 
powstania i niepośledniego 
polskiego pisarza. Jego prace 
na polu geografii i etnografiii 
polskiej są bardzo cenione — 
a jako naczelnik wydawnictwa 
DZIENNIKA POZNAŃSKIEGO i 
współpracownik wiele się 
przysłużył narodowej sprawie. 
Przeszło dziesięć tysięcy na
rodu towarzyszyło jego trum
nie na wieczny spoczynek. 

Umarł także niedawno ś.p. 
Rzepecki, były profesor szkoły 
realnej, później założyciel i 
redektor GOŃCA POLSKIEGO. 
Gorący to był miłośnik ojczy
stej sprawy, lubo zawsze bar
dzo skrajnych zapytywań. — 
Polemik wyborny, nieznużony 
badacz języka polskiego — i 
niepośledni artystyczny kry
tyk. Szczególnie krytyka tea
tralna zjednała mu wiele sym-
patyi i chwały. Cześć jego 
pamięci! 

Gdybym chciał każdemu, 
któryćh nam śmierć w krótkim 
czasie zabrała, choć tylko 
kilka słów wspomnienia na
pisać — przekroczyłoby to 
zakres publicznej korespon-
dencyi. 

Muszę więc na powyższem 
zaprzestać i z innej zaczerpnąć 
beczki. 

W Księstwie, jak wiadomo, 
polityka Polaków, prócz małej 
frakcyi wiecznych malkonten

tów, na korzystniejszą dla 
narodu weszła drogę. Koło 
Polskie, tak w parlamencie 
Rzeszy, jako i w sejmie prus
kim, opuściło dawniejszą poli
tykę ciągłej ,opozycyi; idzie 
gdzie tylko inter^sa narodowe 
nie cierpią, z rząclem i głosuje 
za jego'wnioskami. W zamian 
za to kapią też od czasu do 
czasu na kraj , nasz pewne 
ulgi, i złagodnienia praw 
bismarkowskich. Oddano do
zory kościoła pod prezyden
turę proboszczów—bo dawniej 
według rozporządzeń Bifemar— 
ka, tak jak tam dziś u was w 
Ameryce — chłopy rządziły 
kościołem. Pozwolono uczyć 
poźa godzinami szkólnemi 
języka polskiego — a od 
Wielkanocy spodziewamy się, 
ic język polski w szkołach 
elementarnych będzie przed
miotem obowiąkowym obję
tym planem nauk. W semina-
ryach nauczycielskich uczą 
kandydatów religii w polskim 
języku. Rząd teraz coraz mniej 
mięsza się do spraw czysto-
kościelnych — a nasz Arcy
biskup używa tak u Cesarza 
samego, jako i najwyższych 
urzędników wielkiej powagi. 
Niedawno otrzymał odCesarza 
wysoki order, a przy podzięko
waniu za tenże, zaprosił go 
Cesarz na jałowe śniadanie. 
Nie mniej i kanclerz Caprivi 
zaszczycił go zaproszeniem na 
objad. Zdaje się, że tym razem 
wytargował Arcybiskup od 
ministra oświaty i kultu budo
wę nowego seminaryum 
duchownego w Poznaniu. 

Kolonizacya w Księstwie 
nie postępuje tak; jak to sobie 
Bismark założył. Co rok tępiej 
idzie z nowemi, co rok wielu 
dawniejszych ucieka do 
szerszego faterlandu. Głupie 
Niemcy! Czemuż nie wzięli 
przykładu z praktyki naszych 
panów polskich za polskich 
jeszcze czasów. Do dziś ich 
kolonizacye Niemcami, t. z. 
Olendry, egzystują i niemczą 
naszą polską ludność. Starszy 
Opaliński, wielki pan, magnat, 
właściciel wielkich dóbr około 
Opalenicy, Grodziska, Zbąszy
nia, Lwówka, Wolsztyna i t. 
d. inaczej kolonizował swe 
dobra Niemcami, na stratę i 
hańbę ojczyzny. On darmo 
dawał Niemcom lasy i grunta, 
a w dodatku budował im 
luterskie zbory. Oglądałem na 
własne oczy te luterskie 
zbory, stawiane przez polskie
go magnata. Łzy stanęły mi w 
oczach. Zbory są, Niemcy są, 
i bogaci — ale gdzie Polacy 
— gdzie potomkowie Opaliń
skich •— kto posiada teraz tę 
polską ziemię? Niemcy. — Ci 
jedzą polski chleb, prześladują 
polski naród a modlą się W'-
zborach zbudowanych polski*^ 
mi pieniędzmi. Smutne wspom- . 
riienia! 

(Dokończenie nastąpi.) 4 


