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BOŻE ZBAW POLSKĘ! 

Nr. 18. Winona, Minn., dnia 3 Maja 1894 roku. 
(JEntered at the Postofjice Winona. Minnesota, as „Second Class' ''mail matte*. ̂ 

Rok 9. 

Redaktor i wydawca: Hieronim Derdowski. 4I>RES KATOLIKA: Katolik, 59 E. 2nd Str. Winona, Minn. 

Podróżuje obecnie dla naszej 
gazety dwóch agentów mających od 
nas pozwolenie kolektowania abo~ 
nentu, a mianowicie: 

1) Pąn Rudolf Michałow ski, 
będący obecnie w Lemont, 111. 

^•2) Pan Teofil Derdowski, 
agitujący dla KATOLIKA W Milwau
kee, Wis. 

Jest on Biskupem? 
Blisko Little Sturgeon Bay, 

na północ od Green Bay, 
mieszka Renatus Villette. Był 
swego czasu braciszkiem w 
Kankakee, 111. Porzuciwszy 
wiarę katolicką, został kazno
dzieją presbyteryańskim i 
anglikańskim. Potem poje
chał do Szwajcaryi, gdzie mu 
znany staro-katolicki biskup 
Herzog udzielił święcenia 
kapłańskie. Po swoim powro
cie do Stanów Zjednoczo
nych utworzył pod Little 
Sturgeon Bay starokatolicką 
gminę z Belgijczyków i Fran
cuzów. Jako język kościelny 
zaprowadził francuzki, w 
którym mszę odprawia i Sakra-
menta św. udziela. 

Ale nie dosyć na tem. 
Zachciało się panu Villette i 
biskupstwa. Prosił Herzoga 
i Jansenistów o sakrę, ale 
odmówili. Udał się do archi-
reja w San Francisco, lecz i 
ten milczeniem odpowiedział. 
Anglikańscy biskupi także go 
się wyparli, bo p. Villette 
dawniej do nich był należał. 
Nareszcie wywęszył staroka
tolicki proboszcz z Little 
Sturgeon Bay jakiegoś nieza
leżnego biskupa schyzmatyc-
kiego na wyspie Ceylon, w 
Azyi. Do tego się udał i 
odebrał z rąk jego sakrę 
Biskupią. Ów. biskup jedna
kowoż niezależny nigdy nie 
był księdzem, tylko dyako-
nem. Jako dyakon został 

'biskupem z rąk pewnego 
biskupa schyzmatyckiego. 

Dotąd fakta dosyć roman
tyczne. Ale to nie jest koniec. 

Villette znowu wrócił jako 
biskup już kościoła staro
katolickiego na całąAmerykę. 
Jako taki święcił kościół X. 
Kolasińskiego w Detroit. 
Różne wtenczas wieści krąży
ły o owym biskupie. Był to 
Villette z Little Sturgeon 
Bay. 

I dziwne są drogi opatrz
ności Bożej! 

Nawrócił się i X.Kolasiński 
nawraca się i,,Biskup" Villet
te. 

X. Biskup Sebastyan 
Messmer sprowadził po raz 
pierwszy do Stanów Zjedno
czonych sławny zakonPremon-
stratensów, synów św. Norber
ta. Pierwsza ich parafia jest 
właśnie miejscowość, gdzie 
Villette katolickim Belgijczy-
kom wiarę wykradał. Wszyscy 
prawie wrócili na łono koś
cioła, a z nimi i Villette. 

X. delegat Sattolli już 

przesłał do Rzymu pytanie, czy 
Villette ma sakrę biskupią, — 
razem z jego zapewnieniem, 
że wróci na łono Kościoła. 

Villette się nigdy nie żenił. 

Do członKów 
Zjednoczenia 

D. o. B. S. J. 
Szanowni Bracia! 

Odezwa X. Wincentego 
Barzyńskiego, podpisana przez 
administracyą Zjednoczenia, z 
wyjątkiem p. Fr. Wleklińskie-
go, przebrała wszelką miarę 
cierpliwości. Menażer Zmar
twychwstańców, aby stanąć na 
c z e l e  c a ł e j  P o l o n i i  „ c y w i l i 
zowanej'' w Ameryce, na
mawia Towarzystwa wprost 
do niezgody i buntu przeciwko 
własnej Konstytucyi. Czas 
więc, abyście poznali się na 
farbowanych lisach i nie poz
wolili Waszej organizacyi, któ
rą krwawym potem zbudowa
liście, się rozbić. — Dosyć 
było tego. 

KATOLIK, za radą i nalega
niem wielu cywilnych i księży, 
należących do Zjednoczenia, 
następujące Wam podaje 
uwagi. 

1) Zmartwychwstańcom nie 
chodzi ni o patryotyzm, ni o 
zdrowy, miłością Boga i 
bliźniego przeplatany rozwój 
wiary katolickiej między Po
lakami w Ameryce. Ich 
pierwszą zasadą jest kasa zako
nu. Jako największy tryumf 
uważają pokaźne sumy, wysy
łane do jenerała w Rzymie. 
Pozornie bawią się w gorącą 
wiarę i gorętszą miłość Oj
czyzny, ale kasa największego 
z a k o n u  t o  g r u n t .  

2) W własnem gnieździe 
mocno popierają Towarzystwa 
do Zjednoczenia należące, aby 
za pomocą jednolitej kasy 
pośmiertnej i konstytucyi, 
ludzi lepiej trzymać w karbach. 
Ogromnej swojej parafii, jako 
duszpasterze, zadosyć uczynić 
nie mogą, na co najlepsze 
dowody: liczne sumy co nie
dzielę, rentowane ławki na 
każdą sumę z osobna, podwój
ne kościoły (górny i dolny), 
policya w kościele i t. d. — 
Ale miej sza o dusze, byleby 
Towarzystwa były spokojne. 
Na resztę jest policya. 

3) Jakkolwiek szkoła ich 
jest wielką, żadną miarą nie 
odpowiada liczbie dzieci. 
W parafii św. Stanisława 
Kostki jest przeszło 8 tysięcy 
dzieci szkólnych., Z tych ani 
trzecia część nie uczęszcza na 
nauki w szkole parafialnej. 
Gdzie dzieci się włóczą? W 
szkołach publicznych, niemiec
kich, albo na ulicy. — Ale 
mniejsza o polskie dzieci i 
sieroty, byleby największy 
zakon miał największą parafią. 

4) Wszystkie kościoły sąsia
dujące zZmartwychwstańcami, 
mianowicie niemieckie, są 

przepełnione polskim ludem. 
5) Parafią św. Trójcy gwał

tem chcieli zniszczyć, ale Pan 
Bóg inaczej pokierował.Schyz-
matykami nazwali Polaków, 
którzy się na chciwości naj
większego zakonu poznali. 

6) Wszystkie 4 parafie pod 
swoim zarządem obciążyli 
Zmartwychwstańcy takimi dłu
gami, że prędzej policzy się 
krople w morzu, niż lata ku 
spłaceniu zaległości. 

7) Czego sami w Chicago 
zagrabić nie, mogą obsadzają, 
jeżeli tylko można, swoimi 
fagasami. — Najlepszy dowód 
na to parafia św. Wojciecha. 
Tam wysadzili sprzymierzeńca 
na łamanie lodu punktami. O 
świętokradzkiej kradzieży cho
rągwi wiedzieli dobrze, wraz 
z całym rzędem dziewięciu 
grzechów cudzych w dodatku. 

8) Świeckimi księżmi gar
dzą, ale im się albo przymilają, 
gdy ich potrzebują, albo 
ich przed biskupami i ludźmi 
publicznie i prywatnie denun-
cyują, gdy im nie są na rękę. 
Wskutek tego ciągle podszczu-
wają jednego księdza świec
kiego na drugiego, aby w 
mętnej wodzie ryby łowić. 
Gdy O. O. Franciszkanie 
(Gulski, Górski, ! Gruenholz i 
inni) przybyli, Wincenty Ba-
rzyński nawet im mszy nie 
pozwolił odprawić w swoim 
kościele, wyzywając ich od 
Niemców. Parafianie Zmar 
twychwstańcow najlepiej wie
dzą, ile razy przeklinano z 
ambony polskich księży, dzisiaj 
dobrze znanych i wielce za
służonych, np. X. Kandydata 
Kozłowskiego. Memoryałami, 
które przysięgą na wszystko 
co jest święte i innym księżom 
w dobrej wierze jako świętą 
prawdę podsunął, obrzucił 
menażer ryczałtowo błotem 
całe grono polskich kapłanów. 
Ciągle wytykał znaną zasadę 
„My z religii nie obieramy 
nikogo", a dzisiaj sam powta
rza ,,My się cywilizujemy". 
Hasłem jego było i jest: księ
dza przeciwnika zniczczyć. W 
Chicago łatwiej mu się to 
udaje. Po za Chicago używa 
szpiclów i gończych listów do 
Biskupów. Przykłady są zby
teczne. 

9) Misyj w parafiach pol
skich w Ameryce Zmartwych
wstańcy nigdzie nie udzielili. 
Okolicznych kazań nikt do 
misyj nie liczy. Jeden X. 
Sebastyański, Jezuita, więcej 
na tem polu zdziałał, niż cały 
największy zakon. 

10) Chwalą się Zmartwych
wstańcy z dobroczynności. Lu
bią przedewszystkiem wskazy
wać na Dom sierot blisko 
swojego kościoła. Na ten dom 
sierot składają się i wszystkie 
p a r a f i e  p o l s k i e  i l c z e s k i e  
w Chicago, bo Zmartwych
wstańcy biorą có kwartał 
czwartą część pokł^dnego za 

groby i loty na polsko-czeskim 
cmentarzu. Suma ta wynosi 
od czterech do pięciu tysięcy 
rocznie. Jeżeli jednakowoż 
sieroty się liczy, są prawie 
wyłącznie z parafii św. Stani
sława Kostki. Z innych 20 
parafij jest mało. Natomiast 
są liczne przykłady, że z 
Chicago musiano posłać 
sieroty do Detroit, bo u Zmar
twychwstańców nie było 
miejsca. 

11) Chwalą się też Zmar
twychwstańcy z usług udzie
lonych świeckim księżom w 
nieszczęściu i biedzie. Zdarzały 
się przypadki, że w naszych 
stósunkach parafialnych ksiądz 
polski, porzuciwszy parafią, 
się udał do Zmartwychwstań
ców na pewien czas, ażby w 
innem miejscu znalazł posadę. 
Przyjęli go prawda, ale tak, 
jak się przyjmuje wołu do 
pługa. Płacili takiemu księdzu 
50 dolarów miesięcnie i dali mu 
jeść śtancyą. Za to • nie
szczęśliwy ksiądz codzień 
mszą sw. ś p 1 e w a 11 ą odpra
wił i ciężko w konfesyonale i 
chodzeniem do chorych pra
cował. Za msze Zmartwych
wstańcy brali po dwa i pół 
dolara i więcej, tj. na miesiąc 
najmniej siedemdziesiąt pieć 
dolarów, księdzu dali  $ 5 ° - >  

sobie odciągnęli $25 za utrzy
manie — a pracę księdza mieli 
darmo. To się nazywa 
miłosierdzie. 

12) Między polskimi księżmi 
w Ameryce jest zwyczaj, że 
proboszczowie, mający za wiele 
mszy św. do odprawienia, 
biednym księżom na farmach 
msze św. odstępują. Bardzo 
to jest pięknie i chwalebnie, 
bo świeccy księża powinni w 
tym kraju i pracą i bratnią 
pomocą się wspierać. Nato
miast Zmartwychwstańcy ani 
jednej mszy św. nie odstępują 
księżom polskim w Ameryce. 
Gdzie i kiedy msze św. są 
odprawione, Bogu tylko wia
domo. 

13) Zmartwychwstańcy rzą
dzili Zjednoczeniem aż do sej
mu w Manistee. Tam się rzeczy 
nieco zmieniły. Ale zeszłego 
roku trzeba się było mścić. 
Za pomocą lizajków i szajstrów 
wywołali burzę na sejmie, ale 
ksiądz ten, na którego 
wszystko było skierowane, 
wolał milczeć i tym
czasem zupełnie się usunąć, 
n i ż publiczną apelacyą do 
b r a c i  Z j e d n o c z e n i a  p u b l i c z 
n e  w y w o ł a ć  z g o r s z e 
n i e .  

14) Uważają się Zmartwych
wstańcy jako szerzyciele pol
skich książek i gazet katolic
kich. Znalazłyby się były i 
książki szkólne bez drukarni 
Zmartwychwstańców. Zresztą 
busines ten się dobrze opłaca. 
Wszystkie zyski idą do kieszeni 

15)DZIENNIKCAICAGOSKI też 
się dobrze opłaca, chociaż 
ma obrzezanego redaktora. 
Ale z WiARą 1 OjczYzNą szło 
krucho. Trzeba więc było 
przymusowego abonamentu 
członków Zjednoczenia ku 
napchaniu kabzy największego 
zakonu. Z akcyonaryuszów, 
których pieniądze Zmartwych
wstańcy, w sumie prawie 
dwóch i pół tysiąca dolarów, 
zabrali, największy zakón 
szydzi. 

16) WIARA I OJCZYZNA już 
trzy lata temu, jako organ 
przymusowy, tylko o wielkości 
zakonu śpiewała. Ukazały się 
wtenczas w jej szpaltach owe 
cudowne artykuły o najwięk
szym zakonie, o pokoju Bo
żym itd.Liczne listy pasterskie 
różnych fagasów kuchennej 
braci tworzyły feljeton tego 
piśmidła. Jako organ Zjedno
czenia nigdy nie popiera spraw 
Zjednocznia, ograniczając się 
na nielicznych chłopskich ko 
respondencyach. Księży Zjed
noczenia WIARA I OJCZYZNA 
przeciw bezbożnym napadom 
nie broni. Wszelako chwałę 
zakonu i jego popleczników 
lubi nucić na całe gardło. Gdy 
obrzydliwego żyda żonatego 
zrobiono księdzem, WIARA I 
OJCZYZNA zaraz pisała — Aj 
waj! śliczne rzeczy o nim, bo 
un jest ajner von unsere Lajt. 

17) Słowem, chociaż już do 
numeru siedemnastego przy
chodzimy, nie możemy 
wyliczyć całego kalendarza 
łajdactw największego zakonu. 
Zmartwychwstańcy są kością 
niezgody między Polakami w 
Ameryce, bo ich zasadą jest 
panować, albo niszczyć, po
minąwszy już braki, cnoty, 
nauki i poświęcenia. 

Szanowni członkowie Zjed
noczenia! Rozważcie sobie 
dobrze, nim na plewy wiecowe 
się dacie złowić. Trzymajcie 
się Waszej Konstytucyi i 
Waszej sprawiedliwości. Na 
sejmie zaś usuńcie menażera 
z jego WiARą 1 OjczYzNą na 
stronę. On i cała kabza Zmar
twychwstańców Wam są tylko 
przeszkodą w rozwoju Waszej 
instytucyi. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

W SPRAWIE LIGI. 
W numerze 17 FUJARY I JAJ-

CZTZNY wyczytaliśmy następujące 
szumne uwagi, obliczone na ujęcie 
sobie umysłów, nie mających po
glądu zdrowego na stosunki naro
dowe z jednej, a na wyzysk i 
blageryą chicagoskich prewodyrów 
z drugiej strony. 

Jako jedynie jaśny cel te] Ligi 
proponuje Fujara i Jajczyzny roz
wijanie oświaty przez książki, szkoły 
i wydawnictwa. Zważywszy, że 
naj celniej sze utwory polskiego pióra 
może każde Towarzystwo i każda 
parafia otrzymać - bezpośrednio z 

î arni polskich warszawskich, 

poznańskich, lwowskich i krakow
skich, po tańszej bez wątpienia 
cenie, za pośrednictwem Ligi, i 
zważywszy, że szkół istniejących 
Liga nie zniesie, ani nowych nie 
pobuduje, —zaś wydawnictw mamy 
obecnie nawet więcej, niż ich po
trzeba, w stosunku do tutejszej kra
jowej ludności polskiej — przyzna 
każdy, iż wszystkie wymienione we 
Fujarze cele są prostą blagą i pozo
rem dla osiodłania głupich. 

Dalszym celem sławnej Ligi-
ma być związek moralny, osiągany 
przez wpływ moralny. Jasna to 
rzecz jak na dłoni, że twórcy Ligi 
ufają głównie w to, co dopiero dać 
ludowi za pomocą tejże Ligi a tem 
samem przyznają ludowi polskiemu 
moralność, skoro na mocy czci dla 
takowej usiłują go dostać w swoje 
objęcia, czyli wyzyski. Moralność 
ludu polskiego jest więc głównym 
punktem, na którym prewodyry 
Ligi usiłują oprzeć cały zapas swej 
blagi, mającej uwikłać poczciwych 
ludzi w ich sieci, ale nie spostrzegli 
się biedni, że przez to właśnie przy
znali się mimowolnie, iż chcą przez. 
Ligę dostarczyć ludowi polskiemu 
tego, co on już bez niej posiada, 
czyli inaczej, chcą mu za jego centy 
dać to, czego on najmniej potrze- " 
bu je i nie potrzebowałby nigdy-, 
gdy fry "go prewodyry od* Ligi "L 
pokuszenie od czasu do Czasu nie, 
wodziły. 

Dalej twierdzi FUJARA, iż celem. 
Ligi będzie utrzymanie łączności z 
krajem — umysłowej, narodowej i 
ekonomicznej. Zważywszy, iż tym 
krajem, na któryby się można w 
sprawach narodowych i umysłowych 
powoływać, jest jedynie Galicya, 
jako ciesząca się autonomią, 
zważywszy, iż tam właśnie, zamiast 
jedności, panują stronictwa (Stań
czykowskie i chłopskie),łatwo każdy 
zrozumie, że Liga nie może w tym 
razie wspólnej narodowej sprawie 
służyć przez wrzekomą łączność,, 
skoro tam nie ma żadnej wspólnej; 
sprawy, lecz dwa przeciwne sobie? 
obozy, czego dowodem świeży przy
kład potępienia ks. Stojałowskiego,. 
redaktora i wydawcy pism ludo
wych. Gdyby zaś Liga służyć chciała 
Stańczykom i używać naszych 
centów na pognębienie naszych 
braci, stękających już i tak pod: 
naciskiem stańczykowskiego jarzma, 
to KATOLIK czuje się dumnym, że 
może zawczasu ostrzedz swych 
katolickich polskich braci przed tą. 
hydrą. 

Nadto na zakończenie blaoi. 
obiecuje Liga zakładanie organicz
nych instytucyj. (Zapewne organy 
zechce zakładać na Stanisławowie). 

Nareszcie usuwa od swego łona 
anarchistów, kumunistów i socyali-
stów, bo tym ostatnim prewodyry 
jej prawdopodobnie sami służyć 
będą, kosztem centów, składanych 
przez zwerbowanych członków przy
szłej Ligi. Trudno bowiem Stańczy
ków galicyjskich inaczej nazywać, 
skoro prześladują takich pracowni
ków dla oświaty ludu, jak ks. Sto-
jałowski. 

Oto główne cele Ligi, o ile wy
rażono je publicznie — jeżeli nie 
ma innych po za skórą prewodyrów 
— a następnie organizacya rozmai
tych urzędów prawodawczych, 
wykonawczych i skarbowych, na 
które się prewodyry na wiecu 
wybierać każą. 

Tyle na dzisiaj, a gdy się okaże 
potrzeba, powiemy więcej. 

ST. BEZSTRONNY. 

ABONOWAĆ KATOLIKA £ 
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