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Kto dostał 
od nas rachunek lub 
,przypomnienie', nie
chaj jaknajspieszniej 
raćzy zapłacić abona
ment za tę naszą, 
gazetę — niechby za
ległość wynosiła choć 
tylko 81.00 — lub 
niechaj odnowi pre
numeratę przynaj
mniej na dalsze pół 
roku. 
Niewymownie wdzię

czni będziemy każde
mu, kto nas w tym 
ciężkim czasie poprze 
centami. 

Im mniej KATOLIK 
będzie miał kłopotów 
pieniężnych, tem raź
niej będzie pracował 
około " oświaty ludu 
polskiego i dla ogól
nego dobra naszej 
kochanej Ojczyzny. 

~ JrgS^Kto nam teraz prześle dolara 
abonamentu, dostanie V prezencie1 

książkę pod tytułem ,,Bajka o 
t r z e c h  b r a c i a c h , z  k t ó r y c h  
d w u  b y ł o  m ^ d r y c h , a  j e d e n  
g ł u p i ,  o  z i e l o n y m  w  e  ż  u ,  
b u r y m  k o c i e  i  o  s r o c z c e  
b e z  o  s :  o  n  a .  

W bieżącym tygodniu 
znajdują się w podróży jako agenci 
przez nas upoważnieni do kolekto-
wania abonamentu za KATOLIKA 
następujący trzej panowie: 

1 )  R u d o l f  M i c h a ł o w -
H k i, agitujący w Cleveland, Ohio; 

•2) T e o f i l  D  e  r  d  o  w  s  k  i ,  w  
Ashland i Red Jacket; 

3 )  J a n  I v  u  r  k  i  e  w  i  c  z ,  w  
La Crosse, Milwaukee, Grand Ra
pids. 

W? 

Ks. Kardynał 
Dunajewski 

już nie żyje! 
Telegram z Krakowa 

przyniósł smutną wiado
mość, że w dniu 16 Czerwca 
umarł tam ks. biskup Duna
jewski. 

Kardynał Książę biskup 
Krakowski Ks. Albin Sas 
Dunajewski urodził się d. i 
Marca 1817 w Stanisławowie, 
z rodziny szlacheckiej, ale 
niezamożnej. 

Po skończeniu szkół gimna-
zyalnych udał się na uniwer
sytet we Lwowie, gdzie skoń
czył wydziały prawny i filozo
ficzny. 

-Był później adwokatem, ale 
wplątany w 1846 w ruch 
narodowy, został skazany na 
7 lat ciężkiego więzienia. Po 

odbyciu kary był jakiś czas 
zatrudnionym w redakcyi 
Krakowskiego Czasu. 

W tym czasie spotkało go 
wielkie nieszczęście, które 
później wpłynęło na dalszy 
ciąg jego życia. 

Narzeczona jego, panna 
Szczepanowska, na kilka tygo
dni przed ślubem umiera.Cios 
ten, jak również i zniechęce
nie do życia wskutek różnych 
przeciwności, spowodowały 
go do poświęcenia się stanowi 
duchownemu. Wstąpił jako 
czterdziestoletni mężczyzna do 
seminaryum duchownego w 
Krakowie i wyjechał później 
do Rzymu na dalsze studya. 
Był "wyświęcony na księdza w 
roku 1861. 

Później był kapelanem do
mowym u hrabstwa Potoc
kich w Krzeszowicach, któ
rym wogóle miał do zawdzię
czenia dalszą swoją karyerę. 

Zostawszy' kapelanem w 
klasztorze P. P. Wizytek w 
Krakowie był później miano
wany, przez PapieżaPiusa IX, 
prałatem domowym. W Roku 
1879 był wyniesiony na stolicę? 
biskupią Krakowską w njiej-
s^e.,,. administratora, tejże ' X. 
Biskupa m * partibus infid. 
Gałeckiego. 

Był to pierwszy biskup 
Krakowski od kilkudziesięciu 
lat, bo dyecezya Krakowska 
ciągle tylko przez administra 
torów była rządzoną. 

W kilka lat Papież miano
wał go hrabią 'rzymskim, a 
cesarz austryacki nadał mu 
tytuł książę biskup i mianował 
go członkiem Izby panów* W 
roku 1890 mianowany 
kardynałem św. Kolegium 
Rzymskiego. 

Był bratem Juliana Duna
jewskiego, długoletniego mi
nistra skarbu austryackiego, i 
głową stronnictwa ultra-
konserwatywnego w Galicyi. 

Marcypan; 
Panie Kromka, Prezydencie 

Zjednoczenia! Chciało Ci się 
prezydentury, ale Boskie 
Serce, któremu przysięgę 
wierności złożyłeś, wydałeś 
na pastwę chicagoskim łykom. 

Zatem rozpoczniesz przyszły 
sejm Zjednoczenia boso, w 
włosiennicy, na kolanach przed 
wszystkimi delegatami i ude
rzając się w piersi, powiesz:— 
Boże, bądź miłościw mnie 
grzesznemu! — 

— o — 
Potem powiesz z oczami 

spuszczonemi w dół, z 
pokorą i skruchą w każdym 
rysie twojej twarzy: — Bracia! 
Słuchałem na słodkie pod
szepty Judasza Menażera. Nie 
jestem więc godzien tego 
urzędu, którym mnie obda
rzyliście. 

—o — 

Potem krzyżem legniesz 
samym środku hali i tak leżeć 
będziesz, aż Twojego następcę 
obiorą. Albowiem, mówi poeta i 

Za tó, żeście przysięgę łamali, i 
Będą was w piekle nożami siekali! 

O y 
Nie gniewaj się, kochany 

flaczarzu zDetroit, na powyższe 
marcypany! Wiemy dobrze* 
że jesteś porządnym człowiek 
kiem, ale bardzo nieporząc(r 
nym prezydentem. W nagrodę 
więc za to dodajemy ci słodkig 
marcypany. | 

" — 0 ~ ..I 
W jaki sposób zgładzono X. 

Mielcusznego ze świata? Nie
którzy mówią, że go otrul|, 
inni, że go zadusili. Możefcjy 
menażer, lub Małłek nąs 
raczyli w tej sprawie oswieci|. 

— o — ir 
WIARUS swego czasu zmusił 

zbrodniarzy, którzy święcone 
chorągwie z świątyni Pańskifej 
wykradli, do restytucyi. KĄ-
TOLIK podejmuje się od k r y ć 
ową straszną zbrodnię, po 
nioną na X. Mielcusznym. 

-o — 
sw. ^^rafiaj 

nieclY'raczą 'nam szcze 
owej:zbrodni," bile im wtenczas 
By^y znane, przesłać. Porówna
my je z naszą kroniką. 

—o— 
Rozmyślne zabójstwo woła 

o pomstę do nieba, uczy 
katechizm. Wołać też będzie, 
aż mordercy ś. p. X. Miel
cusznego podyndają na szu
bienicy. 

Na co, powiedzą niektórzy, 
stare grzechy odkrywać? Na 
co? —Myślicie, trąby, że owi 
mordercy za grzech pokutują? 
Chodzą na Bożym świecie, 
dalej brojąc. — Więc.... 

Pierwszy praktyczny krok 
ku chłopskim kieszeniom zro
bił Zarząd kwękającej Ligi, 
rozrzuceniem po koloniach 
polskich odezwy — drugim 
będzie sama operacya — 
dawania i brania. 

Chicagoscy mydlarze i apte
karze ustanawiać będą agen-
cye po koloniach polskich, 
celem1 łapania polskich 
dudków do Ligi. Wątpimy, 
czy po za Chicago znajdzie 
się choć jedno tak upadłe 
individuum, któreby tym 
chicagoskim łapichłopom dra
binkę trzymać chciało. 

Groził menażer, groził KA
TOLIKOWI, ,, bezbożnikom,'' że 
mu geszeft z Ligą psują, aż 
nie wywołał ducha ś. p. X. 
Mielcusznego, który znowu 
się zjawił o północy w celi 
Menażera. Tym razem wyglą
dał strasznie. Miał w ręku 
W. i O. i DZIEŃ. CHIC. Z 
oszczerstwami. Długim koś
cistym palcem wskazywał to 
na gazety,to na swoje podgar

dle, które jakby czerwona 
wstążka okalała. Długo, długo 
groźnie patrzał na menażera, 
a menażer w strachu żegnał 
się, przysięgał, że już więcej 
oszczerstw na współbraci 
pisać nie będzie, Nagłowi 
uszy obetnie, wszystkie kra
dzieże wróci i Brewiarz będzie 
odmawiał. Zobaczymy, jak 
tych przysiąg dotrzyma. 

— o — 
Kto nie widział wcielonej 

skromności i wstydliwości, 
niech spojrzy na piątkowego 
świniożercę Nagła — tak 
woła Szwaj kart od WIARY I 
OJCZYZNY. — Oh! Obłudnicy 
wy oba! 

—o — 
DZIENNIK CHICAGOSKI, a 

właściwie X. W. Barzyński, 
płacąc za nadobne Modesto-
wi, za podanie planuLigi, pali 
mu wonne kadzidła w swoich 
gazetach, zachwalając bogac
twa kopalni, i zdolności Inży
niera. Że ten pan Modest jest 
w swoim fachu expertem, to 
wiemy zTrzaskowca. Wiercił on 
tam złoto i znalazł, ale w 
kieszeniach akcyonaryuszów. 

Że Menażer potrafi prze-
szczekać nietylko wszystkie 
psy wewsi, ale i sołtysa-- po
kazuje ,, cywilizacyjny'' wpływ 
jego w parafiach, gdzie on 
burmistrzuje. 82 baby ze 
schodów św. Stanisława — 
kontyngens pierwszy. Jego 
Redaktor z dwiema żona
mi— drugi; pejsaty ,,Pod
skarbi z South Chicago m i t 
seine bubes — trzeci.Sw. 
Jadwiga i Św. Jan Kanty, te 
jako iolwarki menażera — 
naturalnie. Św. Jan z Radzie-
jewa, przez wdzięczność za 
otrzymane dobrodziejstwa i 
łaski, i Mill Creek, ta dziura 
w moście, ci są ,,pieczętowa
ni, " bezustannie Majufes pie
jący Menażerowi! 

—o— 
O ile z konstytucyi, odezw 

i pasterskich listów Ligi 
sądzić można — będzie to 
najdoskonalsza organizacya 
polska ze wszystkich. Chłopi 
tam najmniej mają do roboty. 
Wszystko robić będą panko
wie—będą jeść, będą pić, będą 
trawić —wszystko sami. Chłopi 
tylko płacić będą. — No, i 
czy to nie jest dobre? 

Nagiel dawno nam mówił, 
jak stara jest Liga, — a więc 
chcemy też wiedzieć, kiedy 
brat Franciszek z Rzymu 
wróci. 

Pan Modest świdruje złoto 
w Kalifornii, — Menażer i 
chicagoskie łapichłopy chcie
liby przez Ligę naszych chło
pów kieszenie świdrować. Lecz 
nie dla psa kiełbasa. - , 

—.0— 
Kiedyż te rachunki Spółki 

będą gotowe, kiedyż? 

Wielki strajk ""-węglarzy 
tylko częściowo jest ukończo
nym. 

Skali płacy robotnicy w 
Pennsylwanii i innychStanach 
przyjąć nie chcą. 

Wychodzi na wierzch, że 
strajk właściciele kopalń sami 
popierali, aby się pozbyć węgli 
po większej cenie. W Efuluth, 
Minnesota, n. p. czterech 
macherów, mających pół mi
liona ton węgli na składzie, 
zwędzili cztery sta tysięcy 
dolarów ponad zwyczajną 
cenę. Gdyby strajk był trwał 
10 dni dłużej, byliby robotni
cy kompletne odnieśli żwy-
cięztwo. Twierdzą więc pokąt-
nie, że prezydent McBride od 
stowarzyszenia węglarzy albo 
się dał złapać na plewy, albo 
sprawę zaprzedał. Wiele bo
wiem już koleji i fabryk zasu-
spendowałó robotę dla braku 
węgli. 

W miastach będziecie, bra 
cia, płacić tego roku za węgle 
aż wam się włosy zaczną je
żyć. 

Biedni Polacy w Spring 
Valley, 111., Scottdale, Pa., 
Mt. Pleasant, Pa., i innych 
miejscach, gdzie węgle kopią, 
w wielkiej są nędzy. Niejedni 
nawet do więzienia się dostali. 

Tak z Łazarzem zawsze 
robią — ale przyjdzie kreska 
na Matyska... 

— o--
Za przykładem KATOLIKA i 

WIARA I OJCZYZNA — 4 ty
godnie później - dała odprawę 
ZGODZIE za wyszydzenie en
cykliki Ojca św. do polskich 
biskupów. Cieszy nas zawsze, 
jeżeli liczba uczniów naszych 
wzrasta. Takie pisanie o 
,, ruchu" politycznym, o 
,,skarbach'5 narodowych, czy 
chicagoskich, czy milwauc-
kich, czy rapperswilskich, jak 
to obecnie jest modą w przy
musowych piśmidłach naszych 
— to kpiny z zdrowego ludz
kiego rozumu. 

Patryoci w Szwajcaryi zaraz 
zaczną ,, agitować, " skoro 
będą mieli 100,000 franków. 
Menażer z papierową ligą 
swoim trybem podniósł walutę 
„agitacyi" do 100,000 dola
rów. Ciekawi jesteśmy, w jaki 
sposób owe skarby mają 
„ruch" wywołać. 

Każdy rozsądny człowiek 
wie dobrze, że trzy mocar
stwa ościenne, trzymające 
Polskę w swych szponach, 
milionów się nie boją. Wszel
ki zaś ,,ruch" parę sotni koza
ków w kilku minutach uśmie
rzy. Podobne ,,ruchy" pędzą 
nasz naród tylko do więzienia, 
konfiskaty lub szubienicy. 
Nadchodzi też obawa, by 
czasami jakiś Morgenstern nie 
zaczął ,, ruchu'' do Kanady, 
nim w kraju będzie wolno się 
,, ruszać." 

Wiemy wszyscy, iż finan
sowa pomoc jest jedyną, którą 
Ojczyznie ofiarować możemy. 
Owi krzykacze na patryo-
tycznych mityngach wnetby 
się skryli za przypiecek, gdy
by mieli iść napowrót przez 
morze i za Polskę się bić. 
Nasze , .rycerstwo" może na 
ulicach i po karczmach parado
wać, i na tem jego „misya" 
marsowa musi się kończyć. 

Polska zginęła z różnych 
przyczyn, ale dwie tylko, 
prócz Opatrzności Boskiej, są 
dźwignie, na których znowu 
może powstać, t. j. praca i 
oświata prawdziwa. Gdzie 
gospodarze lub szlachta do
brze się rządzą, nie marnując 
spuścizny po Ojcach, ani 
germanizacya, ani rusyfikacya 
nic nie znaczą. VV tej pracy 
pkoło utrzymania i mnożenia 
majątku polskiego, my do
browolni uciekiniery z Polski, 
nic a nic pomódz nie możemy. 
Ale możemy pomagać w sze
rzeniu oświaty chrześciańsko— 
katolickiej. Na co w ,, skar
bach "pieniądze mają pleśnieć, 
jeżeli całe pokolenia dziatwy 
polskiej nie mają za co ele
mentarzów i katechizmów ku
pować? Co rok róbmy kolek-, 
tę na oświatę ludu biednego i 
posyłajmy ludziom dobrym 
nasze centy na ten cel. W i el-
l v  a  , ,  r  u  c h o w a "  p  o  1  i  t  y -
k  a  w  k ą t !  

— o — 
We Lwowie tym razem 

będzie wystawa. Wierzymy w 
naukowe korzyści z wystaw 
ludzkiej wiedzy. Ale przeko
naliśmy się z taktu, że właśnie 
żydzi różne protegują przed
stawienia na wystawacfh, tak 
iż ruch wystawowy, w naro
dach obecnie panujący, jest 
nowym wynalazkiem wyzyski
wania grosza chrześciańskiego 
przez żydów. W Chicago np. 
sławna Midway Plaisance była 
prawie wyłącznie w ręku 
żydów. Pieniądze płynęły sze-
rokiem korytem do woreczków 
Izraela. W San Francisco, 
gdzie obecnie odbywa się 
wystawa, naczelnym dyrekto
rem tejże jest żyd — Young. 
W Paryżu działo się to samo. 
Cóż-dopiero mówić o Lwowie, 
stolicy nowej Palestyny? 

— o— 

WIARA i OJCZYZNA W bez
czelności swojej się chwali, 
jakoby obecnie tylko o lidze 
mogła pisać. Z listów do nas, 
z Chicago pisanych — ludzie 
tak przedstawiają się obała-
muconymi, że ligę uważają 
jako warunek zbawienia dusz 
swoich. Tak było kilka lat 
temu z KROPIDŁEM. Kto nie 
był kropidlarzem — był potę-
pieńcem. Widzimy, do czego 
ogłupianie ludu biednego 
p r z e z  p r z y j n  u  s o w e  
szpargały prowadzi. 

, ABONOWAĆ KATOLIKA!I 
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