
niumis 
(POLISH WEEKLY) 

<BM»bli«hed 1886,appeare every Tbura4»> 

•WICI: SI B. 2nd Str-
•*. WINONA, MINN. 

H- DE^DOWSKI EDITOR & 
PUBLISHER 

Subscription, #2 per an num. 

^dtvertlslngr lE^a-tes 
SPACE. i Week i Mo. 3 Mos. S Mos. 1 Ye-«» 
1 I*«h $ .JO $x.ts $2.50 $4.00 $7.0* 
« ladies 
3 Indies 
H Col. 
*CoL 
i Column 

x.oo 
I.J* 

••S* 
4-JO 
7.00 

fcS® 4.5» 
3.7S 
5.50 10.00 

is.oo 18.00 
ao.00 30.00 

7.00 
10.50 
ao.oo 
30.00 
50.00 

za.oo 
x8.oo 
30.0s 
50.00 

100.0* 
jy Business or Special Notices, 10 cts per line 

Pismo tygodmiowe dla ludu 
W YCHODZIco Ci Z WARTJEK 

w WINONA, MINN. 

Prenumerata wynosi 
rocznie 

Stanacu Zicd. i Kanadzie OC 
VN Europie (koniecznie n-przóa) $2.50 

W a r u n k i .  
Każdy, który zjedna Katolik* 

ywi trzech nowych abonentów i 
prześle nam za nich całoroczny 
abonament, będzie dostawał za 
swoją fatygę przez cały rok jeden 
egzemplarz Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzęt
nych, rzetelnych agentów; zasługi 
-rch należycie wynagrodzimy. 

Prezent za przesłanie carło 
bocznego abonamentu dajemy tylko 
tym, którzy naprzód za Katolika 

- '.apłacą. 
Kto odbierze z poeMy t r z v  

gazety, uważanym jest za abonenta i 
odpowiedzialnym za abonament. 

Kto zmieni adres, powinien 
natychmiast podać wydawcy K<ao 
iika swój nowy adres. 

Abonentom, którzy wyraźni* 
•£iie odmówią gazety za poŚ!vd.ino 
^iwera listowego lub umeg" 
'urzędnika pocztowego, Katolik po 
-sełany będzie dalej. Skoro kio 
zaprzestanie odbierać gazetę, po 
winien wpierw zapłacić, jeżeli e«> 

-«a nią winien. 
Pieniądze za i dla Kaudi ku 

' nale ż y  p r z e s e ł a ó  p r z e z  p o c z t o w y  l u b  
^ipresowy Money Order. < 
też przesełaó abonament w w(>U 
rach papierowych, przez Postni 

* note, albo w jednoeentowych lu«» 
' dwucentowych znaczkach poczto 
wych, lecz jeżeli abonament, v 
taki sposób przesłauy, w 
przepadnie (co się w tym '<iviu 
-bardzo rzadko zdarza} wydawca 
Katolika nie bierze za to na si«b^ 
'/dpow ledzialności. Takie 1 sU 

• najlepiej kezać na poczcie rcg<st.n» 
w»ć, bo wtenczas urząd poc/towi 
bierze :ia siebie odpowiedzialność, 
ie wraz 7. zawartością, dojdą n* 
miejsce przeznaczenia. YVs/.elki< 

> ,'isty oraz precelki pieniężne dt 
<• Katoliku adresować; 

JBT. Derdów ski 
59 E. 2nd Str. 

WINONA, MiKN. 

List z Poznania. 
Szanowny Redaktorze! 

Wiadomo Ci, że od czasu 
do czasu umieszczam w KU
RYERZE POZNANSKIM artykuły 
o stosunkach amerykańskich 
z uwzględnieniem stosónków 
emigracyi polskiej w Stanach 
Zjednoczonych. Artykuły te 

-zacząłem pisać na wyraźną 
prośbę osób poważnych i 
wpływowych. Mówiono mi 
bowiem, że o stosunkach emi-
gracyi* polskiej w Ameryce 
mało kto jest tu dobrze po
informowanym. Z pism pol
skich, wychodzących w Ame
ryce, nikt nie może sobie u-
formować dokładnego zdania 
ani sądu, gdyż co jedno 
twierdzi, temu drugie zaprze
cza, a ten prawdziwy chaos 
pisany dziką polsczyzną, spra
wia wstręt i odstręcza od 
wszelkiego badania. Nie 

mnożna się temu dziwić. Jak 
poważne {czasopismo poznań
skie, krakowskie, lwowskie lub 
warszawskie, nie zbudziłoby in

teresu i smaku w czytającej 

polskiej publiczności wAmery-
ce, tak amerykańskie pisma, z 
małym wyjątkiem, do gustu 
wykształconego Polaka w 
kraju przypaść nie mogą. Z 
tego też powodu panuje tu 
co do prawdziwych stosunków 
w emigracyi gruba niewiado-
mość, lub całkiem błędne 
zdania. 

Nie bez pewnej obawy pod
jąłem się żądanej odemnie 
przysługi, bo chociaż przez 
mój dziesięcioletni pobyt w 
w Ameryce miałem w każdym 
względzie doskonałą sposob
ność poznania gruntownie 
emigracyjnych stosunków, rze
czy i ludzi, chociaż postanowi
łeś sobie całkiem objektywnie 
traktować te sprawy, widzia
łem naprzód, jakie na mnie ze 
stron interesowanych i uprze
dzonych czekać będą napaści. 
Przeczucie mnie niezawiodło. 
Rekryminacye, posądzenia, 
osobiste zaczepki, wyzwiska 
sypią się jak z rogu obfitości, 
i nietylko w amerykańskich 
szpargałach, jak w POLAKU w 
AMERYCE, KURYERZE POLSKIM 
w Milwaukee, ale nawet 
PRZEGLĄD EMIGRACYJNY ze 
Lwowa piórem jakiegoś gali
cyjskiego Doktora wszech 
nauk, przechodzi karczemnym 
stylem samego amerykańskie
go Ślisza i senatorskiego Mi
chałka z Milwaukee. Polemi
zować z takiemi Śliszami lub 
Michałkami nie będę; zrobił 
bym im za wiele zaszczytu, 
rozsławiając ich nędzę po 
kraj owych dziennikach. Takie-
mu zaś PRZEGLĄDOWI EMIGRA
CYJNEMU, pisanemu przez ludzi, 
którzy nietylko że Ameryki 
nigdy nie widzieli i których 
horyzont geograficzny i etno
graficzny kończy się przy 
granicy w Oświęcimie, odpo
wiada się«pogardliwem milcze
niem. 

W moich artykułach ,, Z 
Ameryki", pisałem nie tylko 
0 sprawach polsko-amerykań-
skich, ale w ogóle o sprawach 
amerykańskich; wszędzie zaś 
trzymałem się objektywnej 
prawdy, zdobytej już to dłu
giem doświadczeniem, już też 
na podstawie listów osób 
poważnych i wiarogodnych, 
które mnie nie przestają 
zaszczycać swojemi względami. 
Ze prawda w oczy kole, to 
pzychologiczny pewnik; ale 
cierpieć za prawdę prześla
dowanie, sprawia miłe we
wnętrzne uczucie. Czyż to nie 
przyjemność być wyzywanym 
od takiego gęsiarka, (przepra
szam, dziś amerykańskiego 
senatora!!) lub takiego uczo
nego z akademii św. Michała 
w Krakowie, lub nareszcie 
jakiego galicyjskiego doktora? 
Zalety bowiem galicyjskich 
doktorów poznaliście na 
miejscu w Ameryce wWinonie 
samej. 

Mógłbym już skończyć. 
Podobni ludzie i ich krytyka 
nie wytrącą mi pióra z ręki. 
Muszę jednak za pozwoleniem 
Twojem, Szan. Redaktorze, 
dać kilka słów odprawy p. 
Modestowi Maryańskiemu, 
kopaczowi złota w kalifornij
skich górach. W długim swoim 
1 humbugiem nasyconym 
artykule w PRZEGLĄDZIE EMI
GRACYJNYM, czepia się w końcu 
mojej osoby, jak nie 
wypiszę porównania, wyzywa 
mnie, szkaluje, odgraża się, 
nawet łacińskie słowa przyta
cza, zdaje się, aby pokazać 
światu, że choć tylko górnik, 
liznął także trochę teologii. 
Co ja temu panu zrobiłem ? 
zapytałem siebie. Raz tylko 
w życiu widziałem go, w 
Chicago, gdy obchodził z 
z workiem złotodajnych niby 
minerałów i werbował akcyo-
naryuszów do eksploatywania 
złota w Kalifornii. Żem akcyi 
jego nie kupił, to moja rzecz. 
Chciałem wprzód jechać do 
Europy i obstalować mocnych 
do złota worków i beczułek. 
Alem mu wcale businesu w 
Chicago nie psuł, owszem 
milczeniem mojem zrobiłem 
mu na razie przysługę, bc już 
wtenczas dobrze wiedziałem ó 
pewnej eksploataćyi naftowej 
w Galicyi p. Modesta, w które] 

akcyonaryusze przewiercieli 
krocie florenów, i dowiercieli 
się bankructwa. 

Pisząc«zaś w KURYERZE POZ
NANSKIM o tej jego nowej 
eksploatacyi złotych żył w 
Kalifornii, życzyłem wszelkiej 
pomyślności, a akcyonaryu-
szom wiele worków. Toć to 
nie jest jeszcze taką zbrodnią, 
— boć przecie i pożartować 
czasem woluo. Pan Modest 
wziął jednak ten żart , ,d'une 
maniere tres immodest" do 
serca i wyzwał mnie już nie 
jako górnik, kopiący złoto, ale 
jako prosty węglarz z Penn
sylvania Niech mu góry 
kalifornijskie stokrotnie zło
tem wynagrodzą, a panowie 
akcyonaryusze jego niech 
lepiej wyjdą, niż galicyjscy 
dawniejsi jego akcyonaryusze 
wyszli na wierceniu nafty! 

Jak wyczytałem w KATOLIKU, 
to w Unii nie ma już unii, ale 
wielka dysunia.— Serdecznie 
mi żal W. Ks. D. Majera. 
Prawa to dusza, gorące serce, 
gorliwość sama, tylko że zaw
sze zapomina słowa starego 
Tailleranda do posłów: „Pa
nowie, tylko nie za wiele 
gorliwości. — Obaj sparzyliś
my się strasznie na Związku 
N. P. —Ks. Majer, jeżeli tego 
Związku nie stworzył, to go 
odnowił, skonsolidował, posta
wił na nogi. I cóż się stało? 

Za całą wdzięczność usły
szeliśmy te słowa: ,, Precz z 
popami"! Zdaje się, że na coś 
podobnego, sądząc z listu ks. 
Majera w KATOLIKU, i w Unii 
się zanosi. 

Czy W. Ks. Majer jeszcze 
trzeci raz będzie chciał spró
bować, jak smakują owoce 
wdzięczności warchołów?Wąt
pię.—Cieszyłoby mnie bardzo, 
gdyby spoczął choć na gorz
kich laurach. 

Ks. K. D. 

w amerykańskim Kościele. 

Przeciwko niezależności du
chowej Kościoła Katolickiego u-
piory rozkładu, jak spienione fale 
morskie, głosy wirami podnoszą;— 
jak chude szkielety z wypalonemi 
źrenicami na skałę Piotrowa ujada
ją, aby w mętnem i żakietem kole 
się kręcić bez ustanku. Duch czasu 
przechodzi, urągając im, ale one, 
kołem tańcując, pustym odpowiada
ją, jękiem: Dalej, dalej, chociaż nie 
ma nadziei! Czasami im się wyda
je, że ćmami kurzu nazawsze słoń
ce zaćmiły, lecz wnet. wśród ciszy 
promienie niezrównanym blaskiem 
tumany wyziewów morskich rozpę
dzają. Powoli wraca barwa pocie
chy na czoło grzesznika. Powoli 
nagina się kolano jego. ' Powoli 
cicha łza otwiera usta boleścią i 
rozpaczą zamknięte. 

Ale nie wszyscy się budzą z 
czarnego łoża zwątpienia. Nadzieja 
im w duszy umarła. I na tych 
ofiarach dalej i dalej pędzą upiory, 
chociaż nie ma nadzieji. 

Zamięszanie w Kościele ame
rykańskim małym tylko jest cie
niem między ciemnemi pasmami, 
przesuwaj ącem i się w historyi 
Kościoła odczasów Chrystusa Pana 
Z wiernością domowego zwierza 
folguje wielu z młodego poko
lenia księży i ryskich wielkie
mu Irelandowi. Postępują w orna
tach za mitrą,z krzyżami, obrazami 
świętych, szkaplerzami i różańcami, 
ale w sercu ich tronuje zamiast 
Boga, bałwan ludzkości, bałwan 
patryotyzmu. Nieeh woń kadzidła 
— wzdychają — zgłuszy modlitwę 
i pieśń kościelną nieamerykanina. 
W naszych śladach — uczą — niech 
cudzoziemcom krew krzepnie. Plo
nem naszym — wołają — jest 
wstrzemięźliwość, pobłażliwość 
dla szkół publicznych, pzrymilanie 
się innowiercom, bo wszyscy jed
nego Boga jesteśmy dzieci. 

Ale dziwne są drogi Opatrz
ności. W tej powodzi czystego 
patryotyzmu zabrnęji uczniowie 
mistrza z St. Paul aż do trybunałów 
tego świata. Gdzie dytychczas ża
den ksiądz polski lub niemiecki 
nie ważył się wstępować, pośli 
wyrodni synowie św. Patryka. X. 
biskupa Bonacum, z Łinooln, Nebr. 
prowadzą;przed sąd świecki. .Miota
ni szałem patryotyzmu, lidkmją. 

w nadziej i sławy i grosza, na na
stępcę apostołów. 

W ciemnych lochach przy 
świetle ponurego kagańca siedzą 
spiskowcy amerykańscy, czyli 
Apiaści. Na krwawem tle ich wyo
braźni wiją się gadziny, które bie
dnemu katolikowi zazdroszczą kro
pli wody na słomie w kruchej le
piance. Na szali amerykańskiego 
patryotyzmu odmierzyli synom 
Kościoła śmierć głodową. Przy 
urnie wyborczej amerykańskiej 
wolności stanęły roty Apiastów,aby 
świstem kul śród wściekłego skowy-
czenia witać obywateli Katolików. 

Co mówi no to wielki Ireland? 
Bagatela , bracia! Na ziemi amery
kańskiej i robaczek świętojański 
powinien się otrząść z pyłów za
morskich. 

Na przeklętych puszczach obo
jętności w wierze w Stanach Zjed
noczonych snują się też spisy i 
buńczuki polskich patryotów. We 
dnie, przed oczyma świata, podobni 
do nietoperzów, szanujących i zie
mię i powietrze. Ale gdziekolwiek 
się pokażą, rozbite parafie, shańbie-
ni kapłani, zbezczeszczone świątynie, 
wzajemną nienawiścią pożerające 
się towarzystwa świadczą, że milej 
patryocie jest myśleć o pogrzebie, 
niż o życiu Kościoła. Z uniesieniem 
witają każdy wyłom w zgodzie pa
rafialnej. 

Gdy wiatr północy hasa nad 
pustą świątynią, gdy duszpasterz 
upada pod czarą goryczy, gdy 
niewinny lud się zasępia w żalu du
szy, śmiech szyderczy, jak węża 
okręconego wokoło swojej ofiary, 
maluje się na mściwej twarzy pa-
tryoty. Innego szuka ojca ducho
wnego, który, jak on, powinien 
wierzyć w Polskę bez Boga. Gdy 
go znajdzie, płaszczy się przed nim, 
czyhając na sumienie nowego kap
łana, aby się głoś" sumienia w nim 
nie odezwał. 

I wiodą za sobą patryoci na 
wiec chicagoski i tych, którym po
wierzono czystość wiary między Po
lakami w Ameryce. Ileż to razy 
rzucały się nurki narodowe na spo
kojną wodę kropidlarską ? Fale 
zakipiały, bąbelki pękły, a na dnie 
przytrzymały topielca: Wiara, Na
dzieja i miłość. 

Ale O.O. Zmartwychwstańcy 
się cywilizują. Szaleństwa swego 
jeszcze nie czują, bo pod słodkiem 
godłem Ojczyzny,cierpiącej za Wia
rę, Nadzieję i Miłość, nie widzą 
gromady szakalów chrobocących, 
jak piły, o znamię krzyża. Z tej 
głębi nie ma zmartwychwstania. 
Pierś ludu wiernego bije dla Boga. 
Na mieliźnie podłości, na piasku 
chwiejności, w kałuży błota roz
miękłego, gdzie chyba cielca złotego 
szukać należy, nie znajdziemy pod
walin pod gmach Ligi polskiej. 
Sprawdzą się słowa poety: 

Żaden z nich w świętej miłości 
lub dumie 

Za miecz nie chwyci -— bo wal
czyć nie umie! 

STAR YKROPIDLARZ. 

Ostatnie wybory wypadły 
wszędzie na korzyść republi
kanów i apiasów. Ciężkie cza
sy, niedołęztwo demokratów i 
nienawiść ku Kościołowi 
Katolickiemu do tej klęski się 
przyczyniły. 

— o — 
Demokraci mają większość 

w Kongresie, ale w senacie 
starają się bil Wilsona uś
miercić. Na co Cleveb.nda i 
większość demokratyczną o-
brano, jeżeli nie na zmniejsze
nie cła? Republikanie już w 
przyszłym roku uzyskają 
większość w izbie niższej a po 
wyjściu Clevelanda pewnie 
McKinley zajmie krzesło 
prezydenta. 

Apiastów Kościół katolicki 
się nie boi. Z cięższych już 
kolei wyszedł zwycięsko.Pew
na jednakże, iż się katolicyzm 
w StanachZjednoczonych z 
naleciałości oczyści. Czas już, 
aby biskupi amerykańscy 
przestali występować przeciw
ko -dobrym katolikom — 
P oUlcom.r—^emcom i t. p 

Apiastów Ameryka nie wy
dała. Są tak starzy jak świat. 
Pierwszym Apiastą był wąż w 
raju. Mówił do Ewy: ,,Ty i 
Adam, mąż Twój, jesteście 
szczęśliwi, a ja nie". I tak się 
ta zazdrość ciągnie przez 
wszystkie wieki na całej kuli 
ziemskiej. Polskimi Apiastami 
są patryoci, kiórzy nam kato
likom wiary zazdroszczą. Ta
kimi Apiastami są też owi 
prałaci amerykańscy, którzy 
Polakom chcą jak najprędzej 
wydrzeć język ojczysty. Jakby 
to Pan bóg po polsku nie 
rozumiał!? Wszędzie krzyczą: 
Patryotyzm! Patryotyzm! A 
nędza religijna i moralna 
bokami im świeci. 

— o — 
W osadach polskich panu

je ruch partykularyzacyjny. 
Wszelkie organizacye w kąt! 
Lokalne niech r©sną zjedno
czenia, twierdzą. W Bay City i 
Detroit istnieją już miejscowe 
wyłącznie organizacye. W in
nych koloniach zanosi się na 
to samo. Zjednoczenie, Unia i 
Zwiążek bardzo na tem ucier
pią, bo w większych miastach 
jest ich główna potęga. Wiara 
katolicka nic na tem nie 
ucierpi, bo lokalne Zjednocze
nia, trzymające • się ściśle 
pośmiertnego i opieki chorych, 
zatargów parafialnych wywo
łać nie powinny. 

Zmartwychwstańcy gospo
darką swoją w kołach Zjedno
czenia całe prawie duchowień
stwo polskie w Ameryce od 
siebie odstręczyli. Chyba jaki 
młody asystent patrzy z 
uszanowaniem na kaptur, w 
nadzieji, że coś kapnie. Odo
sobnienie Zgromadzenia,czuje 
menażer bardzo, i ztąd nawet 
przed narodowcami pada na 
kolana, aby dziurawy dach 
wypchać. O memoryałach na 
bezbożników teraz, już nie 
ma mowy. Bankructwo jest 
kompletne. Może się mylimy. 
Ale zdaje się nam, iż usunięcie 
Zmartwychwstańców od spraw 
publicznych będzie dla Pola
ków w Ameryce czystym zys
kiem. Pod memoryały, głów
nie na księdza Majera podpi
sali się księża, ślepo wierząc 
menażerowi. Cała burza wywo
łana przeciwko narodowcom 
wychodzi teraz na wierzch, 
jako wierutny humbug, bo na 
wiec menażer z tymi samymi 
narodowcami się pisze, niczego 
nie odwołując. Bynajmniej nie 
schlebiamy związkowcom, bo 
wiele zawinili. Cieszy nas 
jednakowóż pewna zmiana 
frontu ZGODY od ostatniego 
sejmu. Z pewnością otworzenie 
kościoła św. Trójcy, oraz 
świątobliwość X. prob. Sztu
czki niejednemu patryocie 
chicagowskiemu oczy otwo
rzyły. Trudno jest z Kościołem 
walczyć. 

Ale solennie protestujemy, 
żeby menażer miał za pomocą 
jakiejś ligi dalej ogółpolsko-
katolicki za nos wodzić. Niech 
dotyczczasowe organizacye się 
rządzą, jak im się podoba. 
Niech ZGODA się zachowuje 
cicho względem Kościoła 
katolickiego, kropiąc zarazem 
anarchistów od NOWEGO ŻY
CIA! Niech ludzie się łączą w 
Zjednoczenia lokalne, jeżeli 
się im tak podoba! Niech Unia 
i oba Zjednoczenia chicagoskie 
kwitną! Niech przedewszyst-
kiem zagoją się rany między 
d u c h o w i e ń s t w e m  ś w i e c 
kiem w Ameryce! Bo prawdą 
i Bogiem nie mają się o co 
kłócić. A1 e m e n a ż e r z 
całą kliką Z mart wy c:h-

w s  t a ń c ó w  n a  s t r o a ę f  
Może spoczywać na zdoby

tych laurach. Może też rozmyś
lać nad zatargami, które mię
dzy duchowieństwem wywołał. 
Może i liczyć księży, których 
zniszczył, albo chciał zniszczyć. 
Może i liczyć grzechy, których 
się na swoich parafianach do
puścił i z nimi razem może 
własną wielkość podziwiać. 
Ale dalej, nie! 

Cały wiec spełznie na niczem. 
Administracya Zjednoczenia 
wedle rozkazu menażera oś
wiadczyła się za wiecem. Kto 
urzędników do tego kroku 
upoważnił. Obowiązkiem pana 
Wleklińskiego jest pilnować 
kasy, p. Straszyńskiego pil
nować książek, p. Kromki 
pilnować konstytucyi. Ale ci 
panowie myślą, że zamiast być 
sługami Zjednoczenia, są pa
nami nad chłopami. Powinni 
dobrze wiedzieć, czego się 
trzymać. Nie ujdzie to bezkar
nie na przyszłym Sejmie. 
Administracya Związku lepiej 
sobie postąpiła. Niedowierza
jąc menażerowi, woli czekać i 
milczeć. Unia o wiecu nic nie 
wie. Wielka zaś masa Polaków 
w Ameryce nie, przemierzając 
wielkości seminaryum detroic-
kiego, o projektach menażera 
nic nie chce wiedzie. 

— o — 
Na wiecu ma powstać liga. 

Z kim liga się ma łączyć? 
Wszakże w kraju także są 
stronnictwa, nawet w Warsza
wie. ROLA np. wstydziłaby się 
stanąć na równi z SŁOWEM 
lub KURYEREM p.Loewenthala. 
W Galicyi X. Stojałowski 
pono chłopom głowy przewra
ca, jak twierdzą nawet Bisku
pi: Czerwoni, biali, konser
watywni, tromtradraci i święto 
Jurcy (jakkolwiek niepolacy) 
na różnych sobie przygwizdują 
piszczałkach. Pod zaborem 
pruskim złożył wódz Polaków 
p. Kościelski mandat poselski. 
Wszędzie w Polsce jako i w 
innych cywilizowanych naro
dach są partye, były i będą. 
Na co łudzić Polaków w Ame
ryce jakąś utopijną zgodą, 
której, jak świat światem, ani 
patryotyzm, ani religia nie 
sklej iły. 

Jedyna droga, na której 
możnaby skupić najznaczniej-
szą siłę Polaków w Ameryce, 
j e s t  w i e c  p o l s k o  k a t o 
licki, bo ma zdrową podsta
wę i cel wytknięty. Jeżeli 
zaś podobny wiec pragnie 
łączności z krajem, 'otwartą 
znajdzie drogę, nie wybierając 
żadnych partyj. Tam szkółki 
ludowe polskie, - polskie kate
chizmy, chrześciańska oświata, 
popieranie posłów polsko-
katolickich, mianowicie na 
Szląsku, ogłaszanie gwałtów 
moskiewskich itp. potrzebują 
pomocy. 

Pod przewodnictwem mena
żera o podobnym wiecu 
nie można marzyć. Zaparł 
się zasad, o które pozornie 
walczył. Niech się księża 
świeccy porozumieją i pokażą-
patryotom bez wiary w towa^ 
rzystwie humbugistów, że na 
własnych nogach stać mogą i 
o własnych siłach katolicką 
Polskę kochają. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Zapisujący sobie 
„Katolika" powinien 
koniecznie abona
ment naprzód opła
cić. 


