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Nie posługujemy 
się już więcej podró
żującymi agentami 
do kolektowania abo
namentu. Każdy dłuż
nik powinien sam 
przesłać abonament 
wprost na ręce wy
dawcy „Katolika". 

EgjJ^ghPanu Teofilo
wi Derdowskiemu 
wolno kolektować a-
bonament Katolika 
w Warszawie, Pułas
kim i dalszej okolicy, 
w Dakocie. 

To THE RIGHT REY. 
BISHOP mmmm 

Cleveland, 0, 

My lord! 

Since the Polish Roman 
Catholic Union has taken it 

y upon itself to misrepresent 
my paper in a series of 
resolutions, made during the 
late Cleveland convention, I 
most respectfully claim the 
right of self defense, consider-

t ing myself innocent of any 
imputations, made during the 
said convention. 

Of all the polish newspapers, 
my paper was the first to take 
off the mask from the so-cal
led Bishop Vilette. I cautioned 

the Polish public against this 

intruder into the Lord's 

vineyard. 
I always and ever con

demned the Cleveland schism 

among the Poles without the 

least reserve, not sparing the 

Polish sheet,, Jutrzenka". The 

' best proof for this is the 

dastardly attempt of the com

bine of low polish papers 

against my paper, in order to 

injure me and even to besmirch 

my family. 
To explain this more fully, 

I must respectfully lay before 

Your Lordship a few disa-

greable facts, which will 

throw a light on the polish 

catholic question in the United 

States. 

It is a well known fact, 

that the polish colony of 

Chicago has been, at least in 

the beginning of the polish 

immigration, the hotbed of 

the polish troubles. The 

enormous congregation of St. 

Stanislaus, numberiug from 

nine to ten thousand families, 

or fifty thousand souls, under 

the care of the Resurrectionist 

fathers was and is the source 

of many a polish scandal. 

When the now flourishing 

Trinity parish was openly 

called schismatic and Trinity 

church through the influence 

of Rev. V. Barzynski closed, 

this paper considered such pro

ceedings simply an outrage on 

the polish people. Since Mgr. 

Satolli opened that church, 

taking it away from the greed 

of the Resurrectionist, the 

parish is wonderfully impro

ving. The magnificent school-

house, 0 now nearing comple

tion, is the best proof for my 

assertion. The people only 

disired to be left alone from 

the burdensome „protection" 

of the Resurrectionists. I 

consider it an honor to my 

paper of having defended the 

poor Poles against the avarice 

of unscrupulous priests. 

Again six years ago the 

same Chicago clique started 

a row with the good and old 

catholic societies of St. 

Albert's church. Three para

graphs were imposed on the 

six hundred members, with

out the acceptance of which 

they were even refused 

absolution. 

To cap the climax, three 

costly banners, blessed and 

standing in the church, were 

one night stolen. They were 

left under the care of the 

priest, one of the clique. 

Scandalous 'riots and law 

suits followed, the societies 

were driven out of the house 

of God, till through the 

instrumentality of this paper 

Rev. J. Radziejewski on New 

Years Day 1893 publicly 

from the pulpit announced 

himself the chief sinner in the 

sacrilegeous, disgraceful and 

shameful affair. I don't think 

it sinful for an editor to 

teach thieves the seventh 

commandment. 

This same Chicago clique 

under the leadership of Rev. 

Vincent Barzynski is guilty of 

most infamous intrigues a -

gainst other polish priests, 

both in Chicago and in other 

places. The above mentioned 

gentlemen went for instance 

a few years ago to the Most 

Rev. Archbishop Ireland with 

a whole list of accusations 

against a St. Paul priest, but 

was politely shown the door. 

The Resurrectionists also 

own two papers, one a weekly, 

the other a daily paper. Both 

papers are supposed to be 

catholic ,,par excellence".The 

editor however of the weekly 

was for several years a noto

rious drunkard and vagabond, 

and the present editor of the 

daily is a non - catholic of 

pronounced infidel views and 

an elastic morality. With the 

help of both, papers, which 

are absolutely under the 

control of the clique, the 

catholic life of the Poles in 

America only exists as far, as 

the interests of the clique 

permit. 

With the help of the two 

papers and the numerous 

societies of an unnaturaly large 

parish public opinion among 

the Poles is time and again 

drummed up to plans and 

projects, hurtful to the steady 

and quite development of the 

polish parishes. The present 

hatred in all the polish 

missions between the socalled 

conservative and national 

factious dates its origin to the 

drunken and vile literature 

of Rev. V. Barzynski's former 

whiskey-soaked editor, Sta

nislaus Slisz, at present in 

Buffalo. 

This year again was destined 

to start a new scheme for 

obtaining control over the 

Poles in America. Through the 

instrumentality of his papers 

Rev. V. Barzynski succeeded 

in establishing a polish natio

nal league of America. 

The principles of the league 

were meddling into the peace 

of the polish parishes. There

fore I bitterly opposed the 

whole plarp, seeing to my 

satisfaction, that now already 

the polish national league is 

a fizzle. 

I am accused by the Chicago 

clique, under the domineering 

of which the late Cleveland 

convention was held, of slan

dering priests, who are in 

communion with their lawful 

bishops and the Holy Father. 

I beg to be shown an article 

or remark, with number, 

page, date and year, proving 

the above assertion. 

We Poles in this country 

have been infested with a 

•pestilence of bad priests, 

apparently in good standing. 

My paper has its chief object 

in protecting the innocent 

faith of my countrymen against 

all kinds of swindlers. It 

would be entirely needless for 

me to prove, that bad polish 

priests were and are eating 

thd very sinew of the good 

faith of the good polish people. 

{ may add in the end, that 

some societies belonging to 

thę^ Polish Catholic Union are 
a (fjsgrace to the Church. I 
cite for instance the one at 
St, Joseph, Mo., and St. 
Stanislaus society of Winona, 
Minn. The latter at different 
tiriies violently opposed all 
orders of the Rt. Rev. Bishop 
Cotter. The whole Polish 
RomanCtaholic Union is only 
working in the interests of 
the well known clique of a 
few Chicago priests, who 
holding immense congrega

tions, financially . * almost 

ruined, try to avert the atten

tion of their congregations to 

outside,, glory" and bombastic 

denunciations of innocent 

priests and papers. 

< I take the liberty of addres 

Jing this letter to Your Lord-

sfiip openly, because I need 

not fear anything from any

body. 

Most Respectfully 

.  J e r o m e  D e r d o w s k i  

Editor of the ,,Katolik". 

Eclia posejmowb. 
Delegaci potępili i słusznie 

religijny humbug Kołaszew-
skiego, lecz czy warto było 
tyle zachodu i hałasu robić 
według jednego awanturnika, 
którego Kościół jak zgniły 
grzyb za płot wyrzucił? Dla 
ludzi posiadających odrobinę 
rozsądku i wiary łist prawo
witego pasterza, Biskupa, 
odbierający Kołaszewskiemu 
wszelką powagę, i posłannic
two i godność kapłańskiego 
urzędu w kościele katolickim, 
był najzupełniej wystarczają
cym. 

Jeżeli trzeba przeciwko 
komu protestować — to 
przeciwkę tym, których Koś
ciół jeszcze po imieniu nie 
potępił, a którzy, wiemy, sku
teczniej hańbią religią, niż 
formalni odstępcy, jak np. 
Klawitry, Dębscy, Menażery 
ect. 
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Każdy zbrodniarz wprzód 
nim podniesie sztylet godzący 
w serce swojej ofiary, stara 
się własne sumienie zagłuszyć. 
Tak postąpił menażer. Pluł, 
ślinił, obelgi miotał na KATO
LIKA, ponieważ on jeden był 
wiernym stróżem interesów 
Zjednoczenia, a kiedy tak 
go sponiewierał, — #300,00, 
wyraźnie trzysta dolarów na 
wydawnictwo jakiejś tam 
gazety, której Menażerem, dla 
rozmaitości, jest brat Siedla-

czek, od Zjednoczenia wyłu
dził. 

Ze największy na świecie 
zakon obowiązany jest do 
restytucyi tych pieniędzy, bo 
, .wyłudził" grosz wdów i 
sierót na cele wątpliwej na
t u r y ,  ż e  t e g o  r o d z a j u  c e l u ,  
ani tradycya, ani konstytucya 
Zjednoczenia nie uprawnia 
— każdemu wiadomo. Arty
kuł V § 6 konstytucyi Zjed
noczenia powiada: ,,Pieniądze 
te (t. j. 25 centówki od każ
dego członka Zjednoczenia) 
w y j ą w s z y  k o n i e c z 
nych wydatków przez Sejm 
uchwalonych, stanowić będą 
żelazny czyli nietykalny ma
jątek Zjednoczenia, który 
t y l k o  w  r a z a c h  „ n a d z - w  y -
c z a j n y c h'' stosownie do 
postanowień Sejmu,użyty być 
może.'' Wyrazy: ,,wyjąw-
szy koniecznych wy
datków" w „razach nad-
wyczajnych'' naumyślnie 
podkreślamy, bo one określają 
tak dobrze prerogatywy 
Sejmujących, jak i cele, na 
jakie pieniądze te mogą być 
uchwalane. 

Wątpimy zaś, aby ktoś był 
tak naiwny w Zjednoczeniu, 
iżby sądził, iż podtrzymanie 
jakiejś tam gazety, choćby i 
dobrej, było wypadkiem 
,,nadzwyczajnym", wydatkiem 
,,koniecznym," bo wszystkie 
gazety w Ameryce wsparcia 
potrzebują. Nadto, uchwala
niu na tego rodzaju cele fundu
szów Zjednoczenia sprzeciwia 
się 20-to letnia tradycya tej 
organizacyi. Członkowie dotąd 
dawali chętnie owe 25 cen
tówki, bo z jednym tylko 
wyjątkiem, zawsze były użyte 
na cele miłosierdzia chrze-
ściańskiego, t. j. na szpitale i 
sieroty. Powtarzamy raz 
jeszcze :Menażer grosze wdów 
i sierót do swojej kabzy 
zagrabił! 

Wszystkie numera KATOLI
KA, poczynając od tego, 
gdzie jest 17 owych łajdactw 
największego zakonu Mena
żera wyliczonych, przesłaliś
my do Rzymu, pod adressem 
Jego Eminec. Kard. Ledo-
chowskiego i Przew. O. Jen. 
Przewłockiego — niech 
przełożeni w kościele i zako
nie wiedzą, co za religi jno-
patryotyczne humbugi ten 
mnich — awanturnik tutaj 
wyrabia. 
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Menażer z szajstrem zaka
zują członkom Zjednoczenia 
czytać KATOLIKA, tymczasem 
menażer, jak mamy na to 
świadków, w zanadrzu obok 
money KATOLIKA nosił 

— o —  
ABONOWAc KATOLIKA! 

* -

Ogień w borach. 
Sturgeon, Lake, 

w Minnesocie, 8 Września.. 
Szanowny Panie MajstrzeE 

Tak źle, z nami jeszcze nie 
jest, jak było podane w ostat
nim numerze KATOLIKA. Jest 
prawda, że niedaleko nas 
pożary borów wiele nieszczęś
cia narobiły, ale my jeszcze 
żadnej straty nie ponieś 1 iśmy, 
tylko od dymu ucierpieli*®, 
którym musimy oddychać, i 
wielka susza strasznie dala. 
nam się we znaki. 

Ale od strachu nic jesteśmy 
wolni, bo ogień wszędzie 
jeszcze się tli po zniszczonych 
borach, a skoro go wiatr trochę 
rozdmucha, znowu trudno 
ugasić, deszczu zaś tyle nie 
pada, żeby ogień od razu zalaŁ 

Ten wielki pożar to pewnie 
najbardziej szalał w sobotę*. 
1 Września, o godzinie 3 po 
południu. Widzieliśmy łuny, 
a potem, od godziny 4 tej 
do^nocy — razem z ogniesro 
nastąpiło zaćmienie;taka "bylss; 
ćma jak w nocy. Nawet po» 
bydło nikt nie ważył się iśc 
do boru, a jeden drugiego o 
trzy kroki nie widział. 

Wicher wiał spalone Hsty 
z drzew i trawę na podwórza-
Widzieliśmy, że to coś strasz
liwego. 

Nazajutrz wybieraliśmy 
do kościoła, a tu przybiegat 
mój syn z Willow River i 
powiada, że wielkie nieszczęś
cie się stało od ognia, a roami 
grozi—wzywa, byśmy jechali 
do Willow River i nieszczęś
liwych pogorzelców zobaczyli, 
Ale my naprzód pojechaliśmy 
do kościoła i błagaliśmy Naj
wyższego, aby nam dał ratunek*. 
oraz modliliśmy się do Pa
trona naszej parafii, św. Izy
dora, tudzież do św. Horyasią,. 
patrona od ognia, aby wsta
wili się za nami przed tron earn. 
Ojca niebieskiego, iżby grożą
ce niebezpieczeństwo od nas. 
odwrócił. 

Po nabożeństwie, z któremu 
'na naszą prośbę, szybko się 
Proboszcz uwinął,pojechaliśmy 
do Willow River. Już w drodze 
spotkaliśmy pociąg wiozący 
pogorzelców, i tych co przed 
ogaiem uciekali. 

Na dworcu kolejowym w 
Willow River powiedział nam 
agent, że kiedy wczoraj po 
południu pociąg pospieszny 
dochodził do Hi ickley, jut 
całe miasto było w płomieniach 
i tór kolejowy całkiem ogniem, 
zasypany. Maszynista puścił 
tedy całą parę, pędzącą poeigg: 
40 mil na godzinę, i tak pr6-
bował przez ogień przejechać, 
ale . koła tarły w relse* 
które się porozsadzały, i mu
siał stanąć w płomieniach; 
podczas gdy pociąg już s% 
palił. Cofnął się więc na mi 
see, gdzie tuż przy torze by3 
moczary. Brekmanipowybij; 
okna, i którędy kto m ógŁ, 
wyskakiwał 1 szukał schron te
nia w bagnie, dokąd ogieife 
nie mógł dotrzeć. Nadszedł. 
(Dokończenie na stronie ostatniej^.. 


