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

1) Pan Rudolf Michałowski, 
teraz w Stanie Illinois; 

2) Pan Teofil Derdowski, 
agituj acy dla KATOLIKA W Milwau
kee, Wis. 

Z powodu te
raźniejszych ciężkich 
czasów będziemy od
tąd kolektowali od 
aboDentów naszych i 
po dolarze. Kto już 
$1.00 winien za gaze-
te, dostanie rachunek 
i powinien zapłacić 
półroczny abona
ment, a gdy to uczy
ni, poślemy mu nad
zwyczajny prezent,— 
książkę pod tytułem: 
,,Bajka o trzech bra
ciach, z których dwu 
było mądrych, ajeden 
głupi, o zielonym wę
żu, burym kocie i o 

bez a sroczce.. 

Katolik 
i inni ludzie. 

natchnieniem pisze, gdy o 
płacy naszej kwieciste rzuca 
myśli, z hańby brzemienia. 
W każdej chwili życia dwie 
nosi twarze, z których jedna 
całunem jest pokrytą,a druga 
w stronę cielca złotego patrzy. 
Drga jeszcze kiedy niekiedy 
w ZGODZIE imię Ojczyzny, ale 
zżółkłemi pokryło się liśćmi, 
zgnilizną cuchnie, a w całych 
rocznikach trudno znaleść tyle 
polszczyzny, aby napisać na
grobek: 

,,Tutaj cię pochowano!" 
POLAK w AMERYCE od ko

lebki urodzenia śpiewa: — 
Szczęścia nie ma, jedno w 
buszlu, spokoju nie ma, chyba 
w butelce. 

Na bagnach naszego dzien
nikarstwa mniejsze jeszcze 
płoną ogniki. Zrywają się jak 
djabeł na Częstochowę, aby 
w pokrzywach zazdrości na 
zawsze utonąć. 

Z natchnieniem wieszczów 
śpiewają rektory z Detroit, 
Cleveland, Erie i innych księ
życów, ale własną nędzą giną 
w przepaściach nicości. 
^Jedyny KATOLIK nuci na ' , - • . „ . :y' 
harfie nadziejK 

„Przyjdą czasy i wcieli 
wiara". 

si§ 

Lubo niewieścia słodycz 
naszemu pismu na licach się 
nie maluje, bo za wiele mask 
zdzierać musimy z grobów 
pobielanych, tulimy do łona 
naszego wszystko, co gardzi 
kłamanym ogniem na twarzy. 
Nie gonimy zysku w blasku 
popularności, ale i nie wyda
jemy na łup wrogom wiary św. 
katolickiej, ofiar niewinnych, 
jakkolwiek mdłych i godności 
swej nieświadomych. Kiedy 
płatne organa katują cygańską 
,, literaturą" język ojczysty, 
kiedy ex - lewita ,,Zgodą 
udaje cuda dla głupiej gawie
dzi, kiedy olejkarz łudzi lud 
wierny i wiecem i ligą i wysła
wianiem wielkości menażera, 
KATOLIK odpowiada: Matacze, 
oszczercy! Nie spadł jeszcze 
nocny sen na umysły wszyst
kich. Wie KATOLIK, CO wam, 
obłudnicy od ,,Zgody", pod 
lewą piersią siedzi, gdy nad 
grobem Ojczyzny łzy cedzicie. 
Przyprawcie sobie, arlekiny 
od Zmartwychwstania, skrzy
dła anielskie! Nie wzruszy to 
KATOLIKA tyle, co chrząszcz 
brzęczący nad uchem. 

Jak noc letnia, błękitna, 
oblana gwiazd złotych poko
jem, idziemy w świat. Olejkarz 
od WIARY I OJCZYZNY ugrzązł 
na mieliźnie dolarów, wymu
szonych na Zjednoczeniu. 
Próchnem przyświeca czytelni-* 
kom, bo kramarze od najwięk
szego zakonu, z miedziannem 
czołem, tego pragną. Obrzeza
ny redaktor DZIENNIKA, Z 

Bieda w kraju. 
Za dawnych wieków kapłan 

prowadził za rękę ofiarę prze
znaczoną bogom do ołtarza. 
Bożkiem naszych czasów jest 
mamona, a jej ołtarzem _ wię
zienie. Prowadzi tedy policyant 
zgłodniałego, który szemrze 
bo nie ma pracy, chociaż skory 
do pracy, do ciemnych lochów, 
aż się upokorzy i głodem się 
nauczy nasycić próżny żołądek. 

Piękne owoce najnowszej 
cywilizacyi. 

Pismo św. nas uczy, że w 
pocie czoła mamy nasz chleb 
jadać. Z pokorą przyjmujemy 
ten sąd Boskiej sprawiedli
wości, bo za grzech pierwo
rodny na nas słusznie nałożo
ny. Ale dopominać się będzie
my, aby nie jedna częśc rodu 
ludzkiego ciężkie kajdany 
dźwigała, a druga szlakami 
ziemskich rozkoszy się pusz
czała. Po slizkich frazesach 
prawa tarzają się darmozjady 
tego świata, to budując na 
gruzach ludzkich szkieletów 
zamki swoje, to kąpiąc się w 
krwi bliźniego, aby uzyskać 
jasność, zaćmiewającą kobier
ce śniegu. Wszędzie ztąd 
niezadowolenie. Gdy poc( 
ogromem nędzy z głuchym 
jękiem pada ofiara, dobywa 
sztyletu, aby jednem machnię
ciem światło rozkoszy na 
zawsze wygasić bogaczowi. 
Świat krzyczy ,, Anarchia!" — 
jednakowóż zapomina o pra
wodawcach i twórcach, którzy 
masom narodu skołatane i 
troskami przepełnione życie w 
udziale przeznaczyli. — Gwałt 
się gwałtem odciska — śpie
wał wieszcz nasz, mimo nawet 
rad ewangielicznych. A cho
ciaż według słówi Zbawiciela 
,, Ubogich zawsze między 
nami mieć będziemy" pamię
tamy też i drugie słowa Jego 
„ Bądźcie miłosiernymi, abyś

cie miłosierdzia dostąpili." 
Z Europy krocie ludu idą 

do krajów zamorskich, szukać 
kawałka chleba. Poddaństwo, 
zaciągi, pańszczyzna, służba 
wojskowa są wszędzie bodźca
mi emigracyi. W Stanach 
Zjednoczonych Apiaści śmierć 
głodową kotolikom przezna
czyli, jako nagrodę na tym 
świecie. Tysiące fabryk mil
czą, jak groby. Ceny za 
wszystko upadły. Płacę robot
nika, gdziekolwiek robota się 
ma rozpocząć, kurczą, aż ledwo 
duszę przy ciele utrzymać zdo
ła. Ze wszech stron snują się 
ku Washingtonowi armie 
bezrobocia, jakby Cleveland 
i Kongres byli latarnią morską 
wskazującą ziemię obiecaną. 
Tysiąc zamiarów, tysiąc nadziei 
krąży im po umyśle, chociaż 
nie wiedzą, co będzie. 

Jestto walka między życiem 
nie ustępującem, a śmiercią 
głodową, nie skorą do zawie
szenia broni. Monopoliści nad 
trupami rąk nie załamują. 
Rzędem stoją, jak mur, przed 
napełnionemi skarbami i 
gumnami, dzięki prawodaw
com, którzy zawsze są na ich 
usługi. Jeżeli nędza chce 
strajku, — dobrze — wołają. 
Niech głód jej dokuczy, wnet; 
wróci z pokorą do f, chlebo-t 

cHleba w nagrodzie. I znowu 
kapitał stąpa po posadzce z 
karków robotnika. 

Nie pomoże tutaj ogółowe 
nawoływanie do cierpliwości. 
Trzeba praktycznie zastósować 
prawa człowieka jako Boskie
go stworzenia, w stósunku do 
bogatych i pracodawców tego 
świata. 

W Francyi zaprowadzono 
w wielu fabrykach, jako spo 
sób nader skuteczny przeciwko 
strajkom, wolny przystęp 
robotnika do książek praco
dawcy. Jeżeli nie ma zysków, 
zadowalają się mniejszą nagro
dą; jeżeli zyski rosną, płaca 
robotnika się powiększa. 

W Stanach Zjednoczonych 
robotnik jest istnem bydlęciem 
Tyle godzin ciężkiej pracy, 
mówi. monopol, tyle potu i 
tyle krwi, inaczej ani centa 
nie udzielę. Jeżeli nieszczęście 
robotnika spotka, trudno coś 
od kompanii wyciułać. Zapłaci 
za niego może lekarza i aptekę 
a zresztą nic. Na żądanie 
odszkodowania krzywdy po
niesionej trzeba robotnikowi 
iść do sądów, gdzie adwokaci 
i apelacye do wyższych in-
stancyj, nawet i szczęśliwy 
proces w niwecz obrócą. Szy
dzi obecna cywilizacya z 
,,ciemnych" średnich wieków, 
ale niech najpierw czyta karty 
historyi, a potem sądzi. 

Niedowiarstwem wydarli 
ludowi wiarę w Boga. Sami 
się kłaniają złotemu cielcowi. 
Wymagają jednakowóż od 
dłoni wyschłej i skroni mar-
szczkami pooranej, aby cier
pliwością męczenników folgo
wały za rydwanem monopolu. 

Organizujcie się, bracia od 
szufli, siekiery i motyki! Nie 
szukajcie krwi rozlewu, ni 
ludzkiej krzywdy, jako waszej 
nagrody. Ale niech monopol 
się usprawiedliwi z ogromnych 
zysków, które w kilku latach 
ku większemu uciemiężeniu 
narodu zgromadził. Łagodność 
i milczenie już. nie powinny 
was dalej łudzić. Nieszczęśli-

wy teff; który próżno i za póź
no o Wzajemność woła. 

Nie; anarchia was zbawi, lecz 
wzajemna i energiczna obrona 
własnych i wspólnych intere
sów! -_ 

. t -

'L świata Katolickiego. 
W OSTATNIM numerze 

„ Catholic Quarterly Review'' 
ukazał się pierwszy artykuł 
pióra delegata X. arcybiskupa 
Satolli'ego. Tytuł rozprawy 
„Pr|$rdziwe rozwiązanie kwes
ty i Włoskiej" udowadnia jej 
wielką doniosłość. Argumenta 
nie są wprawdzie nowe, ale 
zawna nowo pukają do 
sumienia bezbożnego rządu 
włoskiego. 

-X'', —o— 
WEDŁUG najnowszych 

telegramów nakazał X. delegat 
Satolli, aby w katedrze w La 
Crosse, Wis., kazano po an-
gi elsku. Jakkolwiek X. biskup 
Schwebach podróżuje w Euro
pie, rozkaz powyższy bar
dzo mu przychodzi na rękę. 
Sam bowiem pragnie albo 
zmiany katedry na zwyczajny 

parafialny i wyniesie-
o s w>ego - kość i oła 

św. Maryi na katedrę, albo 
częściowego wyrugowania 
niemczyzny z obecnej katedry. 
X. Biskup Schwebach z począt
ku (dwa lata jest bisku
pem) wielką się cieszył popu
larnością. Ale rzeczy się 
zmieniają. Między polskim 
klerem swojej dyecezyi (9 
proboszczów polskich) nie ma 
przyjaciół. Czesi też ramiona
mi ruszają. Wielu Niemców 
szemrze. Teraz wojna z parafią 
katedralną, której nigdy nie 
był przyjacielem, umysły 
bardziej rozogni. Jak z tego 
wszystkiego X. Biskup Schwe
bach, swoją drogą nauką nie 
grzeszący, wyjdzie, kwestya. 

, f 

Marcypan. 
Ex-lewita Jabłoński, płatny 

pisarz-bredni w ZGODZIE, or
ganie narodowców, dowie
dziawszy się z KATOLIKA, że 
do największych cudów zali
czyć trzeba właśnie wybór 
jego na polskiego redaktora, 
mocno się zafrasował. Obszer
ny kupił cylinder, aby . przed 
oczami patryotów ośle zasłonić 
uszy, które u niego przybrały 
rozmiary rasy dotąd nieznanej. 

— o — 
W seminaryum detroickiem 

klerycy na seryo się zajmują 
polską literaturą. Do tego już 
doszli stopnia doskonałości, że 
wawrzyny na skronie im 
spadają. Kandydat teologii 
Adam Marcinkiewicz opisał 
swego profesora Dra Laskow
skiego prozą i poezyą w 
powieści ,, Redaktor w zalo
tach." Sprawdziła się zasada 
na młodym wieszczu detroic-
kim, na mocy której sztuka 
wtenczas jest najwznioślejszą, 

gdy odpowiada nagiej praw
dzie, nabytej z własnego 
doświadczenia. 

Według przepisów Koś
cioła klerycy w seminaryach 
wspólne odprawiają medyta-
cye co rano. Starsi i kandy
daci na święcenia często są 
wezwani przez przełożo
nych do ustnego podania 
rozmyślania na dzień nazna
czonego. Pyszną była medy-
tacya autora ,,Redaktora w 
zalotach" Rozmyślał o sło
wach pisma św: Gdzie skarb 
Twój, tam i serce Twoje. 

Tak na wystawie chicago-
skiej,jako i obecnie na wysta
wie kalifornijskiejZmartwych-
wstańcy reprezentowani przez 
ex - braciszka, piastującego 
godność nocnego stróża przed 
żydowską karczmą. Tytułują 
go: Herr Nachtwaechter! 

— o — 
Jeżeli już klerycy zachwy

cający potrafią oddać obraz 
redaktora w zalotach, czegóż 
dopiero się doczekamy, gdy 
się dostaną na pastwiska? 
Przewyższą Dumas'a i Zolę, 
nucąc o rajskich uczuciach 
,,redaktora w babskich awan
turach po same uszy". 

Lewici seminaryum detroic-
kiego wielkiemi widocznie są 
obdarzeni zdolnościami. Naj
głębsze nietylko rozwięzują 
kwestye teologiczne, ale i 
całemi sążniami bogacą ,,lite
raturę" dziełami wiekopomne-
mi. Chociaż i teologia z 
głowy wyszumi, zaloty były, 
są i będą. Jest o czem śpiewać. 

Biskupi amerykańscy po
winni zwołać czwarty sobór 
baltimorski. Zapomnieli wszys
cy bez wyjątku dodać do 
planu studyów, przepisanych 
dla kleryków, dział miłosny. 
Jaką chwałą się pokryć może 
seminaryum i jego uczeń, 
celujący w dziale romansów i 
zalotów, udowadnia lewita 
detroicki. Na słusznie mu 
przyznanych laurach już spo
czywa. 

— o -
Wiec i Liga służą za 

najtańszą cenę — kosztują 
tylko wiarę, zresztą nic. 

— o — 
Zeszłego roku objawił się 

św. Jan z Radzieje^a detro-
ickim "lewitom. Tego roku 
ukłonił się menażer w sam 
pas rektorowi. Wszystko 
zwalili na kozła ofiarnego z 
ostatniego sejmu kropidlar-
skiego, ale rektor mruknął 
p o d  n o s e m :  , , B o j ę  s i ę  
f a g a s o s , n a w e t  c z u p r y n ą  
czapkujentes.'' 

Wszędzie strajki. W polskich 
parafiach wszędzie bieda. W 
Chicago chodzą proboszczowie 
do żydów, aby * z procentem 
czekali. Nawet podskarbi 
narodu z SouthChicago gotów 
odprawić pielgrzymkę po 

ciches. Szpiwkes w Otis 
Indiana, są tylko miłem wspo
mnieniem. 

Ponieważ każdy redaktor 
polski w Ameryce ma prawo 
być zjawionym na wiecu 
chicagoskim według rozkazu 
menażera, KATOLIK robi wnio
sek następujący: Niech wie-
cownicy utworzą osobny 
oddział i maszerują zaCoxey'm 
do Washingtonu. Będziemy 
poinformowani, co do ostatniej, 
pchły nawet, o ruchach 
patryotycznych. 

— o — 
Największy zakon się gorszy 

rozmazywaniem cnót jego w 
KATOLIKU. Bardzo to słuszna 
uwaga. Ale my się nigdy nie 
gorszyliśmy denęuncyacyami 
Zmartwychwstańców na świec
kich księży, _ bo słońce 
doskonałości w mniszym kap-
toze musi koniecznie oświe
cać ciemności kleru świec
kiego. 

o 
Habakuk milwaucki tak 

sobie medytuje nad niepoczci-
wym KATOLIKIEM : ,, Ostatnią 
przychodzisz mi wydzierać 
pociechę! Ale niechaj pod; 
nawałem porywającychTwoich 
komplementów, oblicze moje 
nie zapomni purpury kowal
skiego polipa!" 

Jako urodzony senator 
wiecowy'redaktor KATOLIKA 
chętnieby się dowiedział, w 
jakiego kraju togę się ma 
wystrychnąć, aby godnie stan. 
dziennikarski reprezentować. 
Kolega Michałek zMilwaukee 
raczy za pomocą powiększają
cego szkła patent wymalować, 
wedle własnej garderoby. 

Z oczami, wlepionemi w 
wywierconą w ?, Przeglądzie 
Emigracyjnym" mitrę, mena
żer od czasu do czasu rzuca 
rażąęe spojrzenia na bezbożni
ków odKATOLiKA. —Ciekajcie, 
łajdaki, — wzdycha, niech, 
skroń moja się olsńi zasłużoną 
nagrodą, a dam Wam pieprzu 
z imberem! 

— o — 
Czy już przestałem być 

panem w własnem gnieździe ? 
— woła menażer do pana 
Wleklińskiego. 

Z jaką też to powagą pisa
no owo ,,cywilizujemy się." 
Zdaje się, jakoby własna 
namiętność zakończyła jednem 
machnięciem pióra niegodne 
z braćmi ziomkami walki. 
N i e s t e t y :  T  o  1  e  r  a  r  i  n e -
q u i t. 

L'ŁACIĆ ZA KATOLIKA T 

Taiiic vycieezki, 
Dnia 29 Maja kolej Norths 

Western sprzedawać będzie tykiety 
dla ładzi podróżujących w celu 
poszukania sobie gruntu do osied
lenia się. Z te] okazvi po tanich 
cenach sprzedawane będ^ tykiety 
ekskursyjne do stacyj kolejowych 
w Stanach Iowa, Minnesota, North 
Dakota, South Dakota, Nebraska,. 
Colorado, Wyomirfg, Utah, Idaho, 
1 Montana, oraz do Mamtoby. Tfe 
tvkiety dobre będ$ na podróż z 
powrotem w cisjgu 30 dni, począw
szy od dnia zakupna, i będzie; 
można przystawać w miejscach* 
wymienionych pr&y zakupme 
tykietu. Względem^ tykietow 1 
bliższych informacyi zgłosić się do 
agentów kolei Chicago & North, 
Western. 
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