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Nasz Prezent 
wart przeszło $1.00. 

Każdy nowy abonent, 
który teraz naprzód zapłaci 
całoroczny abonament, w 
kwocie $2.00, dostanie od nas 
w podarunku za dolara i 10 
centów książek z pomiędzy 
niżej podanego spisu. Taki 
sam podarunek damy każdemu 
staremu abonentowi, który 
teraz cały rok naprzód gazetę 
naszą opłaci, wszelako naj
mniej do Stycznia i896 r. 

Mpist książek, jakie 
KATOLIK u a prezent 

ofiaruje. 
1) OBRAZKOWY KALEN-

DARZ MARY A N SKIn© ro&I895 
— z dwoma luinemi kólorowemi 
obrazami, z których jeden przedsta
wia Kościuszkę, a drugi Przenaj
świętszą rodziną. — Cena c, 

2) WESOŁY WIERSZOKLE
TA. Powinszowania na wszelkie 
przygody i zaprosiny •na wesele z 
wielu obrazkami 20 o. 

3) PRZYGODY LORKA. 
Ciekawe opowiadanie z czasów śre
dniowiecznych w Polsce 15 c. 

4) PROROCTW© MICHAŁ-
DY, Królowę ze Babby, 13 Sybilli 

. 15 c. 
5 )  O  J a n i e T w a r d o w -

s Kim, wielkim czarowniku. 15e. 
4>) Bajka o Trzech Braciach, z 

których dwóch było mądrych, a 
jeden głupi, o zielonym wgżu, 
burym kocie i o -eroczce bez 
ogona 20 c. 

I )  Ż y d  w i e c z n y  t i d a c z  10 c. 
8) Testament Piotra Wielkie• 

go 5 c 
9 )  F r  o r o c t w t  o  

Po U 15c 
10) Żywot Kościuszki 20c 

II) Męczeństwo 
w. Dziewicy Krystyny. lOc. 

12) Kaszubi pod 
W i edn i em 10c 

13) Książeczka dla 
dusz nabożnycn 5c. 

14) Pół mę d 1 a bajek 20 c 
15) Wałek na jara arku 

Zabawna powieść wierszem 20c 
16) HISTORY A ALI J3A-

BY czyli Czterdziestu Roz
bójników 2>0 c. 

Szanowni Abonenci niechaj 
raczą w liście, w którym 
przesełają pieniądze, wyszcze
gólnić tytuły książek, jakie 
pragną dostać, wybierając tak, 
aby wartość pożądanych ksią
żek nie przewyższała jednego 
dolara i dziesięciu centów. 

PREZENT 
dla abonentów z dołu 

płacących. 
1 )  K a l e n d a r z  M a r y a ń -

8 k i na rok Pański 1895. 
2 )  W e s o ł y  W  1 e  r  s  7. o  1  e -

ta: — Powinszowania na wszelkie 
-przygody, Zaprosiny na wesele 1 
pioseneczki weselne—z obrazkami. 

8 )  P r z y g o d y  L o r k a .  —  
Ciekawe opowiadanie z czasów 
Piastowskich. 

fW* Jeieli abonent zamiejsco
wy, zapłaciwszy 2 dolary zaleqiego 
abonamentu, praqnie dostać codo 
•piero wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać. 5 centów na przesełką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
odarunku nie dostanie. 

„Uczałośó" dla kliki 
chicagoskiej, 

Chłopski rozum dla 
„Katolika". 

Gadzinowe piśmidła zmar
twychwstańców tłómaczą 
przymusowo płacącej czerni, 
jakoby KATOLIK encykliki 
Ojca św. Leona XIII nie 
zrozumiał. Przyznajemy się 
otwarcie, że razem z naj-
większemi doktorami kościo
ła wiele jest rzeczy nie 
zrozumiałych w encyklikach 
Papieży. Zatem pewnie i z 
dekretami obecnego Papieża 
ta sama się okazuje trudność. 
Wskazujemy na ostatnie 
potępienie towarzystw sekret
nych. 

Arcybiskup Katzer zrozu
miał, aby rozkaz Leona XIII 
ogłosić, Arcybiskup Feehan 
tak tffie zrozumiał i nie ogłosił. 
Nie jestto więc jeszcze znakiem 
głupoty, jeżeli dokumentów 
kościelnych człowiek nie 
rozumie, owszem zdradza się 
wielka "i pyszałkowata 
zarozumiałość, jeżeli taki 
szpargał, jak ,,Fujara i Jaj-
czyzna",się rzuca na rozwięzy-
wanie zawikłanych rzeczy. 
,, Uczałość"więc i tłómaczenie 
encyklik papiezkich chętnie 
zlecamy krętaczom ocf 
zmartwychwstania. Natomiast 
pozwalamy sobie przypomnieć 
największemu zakonowi proste 
dziesięcioro przykazańBożych. 
Jeżeli mnichy chicagoscy 
potrafią odpowiedzieć po 
chrześci&ńsku na każde 
przykazanie, przyjmiemy i 
nawet komentarze ich nad 
encyklikami. 

Jak zmartwychwstańcy 
obserwują przykazania Boże? 

1) Jam jest Pan Bóg twój, 
nie będziesz miał innych 
bogów przede Mną. — 

Zmartwychwstańcy, naśla
dując Izraela na puszczy, po za 
krzyże i monstrancye postawili 
złotego cielca, aby za pięć 
sum w niedzielę, za tysiące 
chrztów, ślubów, i pogrzebów 
bardzo mało wpływało ,,pie-
niondzów". Ich dom Boży 
zaiste jest jaskinią zbójców 

2) Nie będziesz brał imienia 
PanaBoga twego nadaremno. 
— Grzeszy nietylko ten, 
który klnie, bluźni i krzywo 
przysięga, ale ten, który 
innych ludzi, mianowicie 
niewinnych, do obrazy Bożej 
pobudza: Zmartwychwstańcy. 

3) Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił. — Kto 
urządza jarmarki i szopki w 
niedziele i święta? Kto 
fabrykuje święta i uroczystoś
ci, patryotyzmem nadęte, ku 
większej swojej chwale? 
Zmartwychwstańcy. 

4) Czcij Ojca twego i 
Matkę Twoją. — Powinniśmy 

czcić nietylko rodziców, ale 1 

władzę duchowną i świecką. 
Kto od lat systematycznie 
okłamuje Arcybiskupa chica-
goskiego ? Kto nadużywa 
policyi, patrolki i pałki poli-
cysty na głowy polskich 
kobiet i dzieci? Zmartwych
wstańcy. 

5) Nie zabijaj. — Kto 
zginął tajemniczą śmiercią 
podczas burz w parafii św. 
Trójcy wszczętych, przez 
zmartwychwstańców ? X. 
Mielcuszny. Kto sieje zgor
szenie na całą polską Ame
rykę, zabijające dusze ludu 
polskiego, a nieraz i rozbija
jące głowy polskich chłopków ? 
Zmartwychwstańcy. 

6) Nie cudzołóż. — O 
Ryczywole zamilczeć wolę — 
mówił Krasicki, a za nim i 
my. 

.7.) Nie kradnij.—Zbytecznie 
byłoby wyliczyć kradzieże, 
zdzierstwa, oszustwa najwięk
szego zakonu. 

8) Nie będziesz mówił 
fałszywego świadectwa prze
ciwko bliźniemu twojemu. — 
Wyobraźcie sobie żydów 
Barzyńskich bez obłudy. 
Wtenczas tylko prawdę 
powiedzą, jeżeli się zapomną. 

9) Nie pożądaj żony 
bliźniego twojego.-— Na to 
przykazanie, między innymi, 
pan Piotr K.... . .a, 
dwukrotny szwagier najwięk
szego zakonu, najlepiej może 
odpowiedzieć. 

10) Ani żadnej rzeczy, 
która jego jest. — O wołach 
i osłach nie wspominamy. Ale 
kto pożądał w parafiach św. 
Trójcy, św. Józefa ta i św. 
Jadwigi każdą rzecz, i sługi i 
służebnice, które do zmar
twychwstańców nie należą? 
Zmartwychwstańcy. 

Przewielebna kliko! 
Tłómaczcie encykliki i 

większe jeszcze zagadki, a 
KATOLIK razem z polskimi 
chłopkami będzie was 
mierzył prostym łokciem 
dziesięcioro przykazańBożych. 
Zobaczymy, czyja uczałość 
dłużej wytrzyma. 

—o— 

FRASZKI 
z ostatnich dni. 

Ponieważ ciężkie czasy i 
największemu zakonowi o-
krutnie dopiekają, powąchali 
się mnichy z wszarzem Naj-
manefh z Milwaukee. 

— o — 
Wszarz Najman. między 

Niemcami milwauckimi znany 
jako , ,lausbube," w różne 
opływa cnoty i doskonałości 
które w tak krytycznych 
czasach, jak obecne, zmar
twychwstańcom bardzo przy
chodzą na rękę. 

—o— 
Nasamprzód ,,kupił" (?!?) 

NADZiEję Zmartwychwstań
ców, i zapłacił wszami. — 
Jak było, tak było — był 
handełes. Zatem praktyka 

nie 'zardzewiała. 
—o— 

Garbowanie skór chłopskich 
jakoś nie idzie, ale garbarnia 
nie ,,zasztapuje," chociażby 
tylko wsze skóry glansowano. 

—o— 
Najman inne ma cnoty. 

Przeczytawszy postną dyspen
są, daną Nagłowi, samem 
czytaniem łakoci się syci. Nie
raz nawet się przejada medy-
tacyą nad różnemi świniemi 
przyprawami, tak, że menażer 
muj musi grzeszne cielsko 
dyscypliną chłostać, aby du-
chowem obżarstwem nie zgrze
szył. 

Będąc okrutnie zyzowaty, 
nasz wszarz zamiast jednej 
szklanki piwa, dwie przed 
sobą widzi. Czyste zyski dla 
zmartwychwstańców.... 

• —o 
Ponieważ i okulary powię-

jące nosi, ani dziesiątej 
części tyle nie pożera po 
medytacyach nad Naglową 
dyspensą, ile zwyczajny 
wszarz. 

Każdy kąsek mięsa mu się 
wydaje jako okropny 
potwór byczy lub barani, 
każdy talerzyk zupy, jako 
morze mlekiem i miodem 
płynące. 

Ponownie więc się spełniły 
słowa, że synowie nieprawości 
są mądrzejszymi od synów 
światłości. 

—o- -
Panie Michałku Kruszka! 

Prosimy Cię powyższe zalety 
Twojego byłego wymiatacza 
ofisu i bazgracza dosłownie 
przedrukować. Zasłużył ten 
bizun na to. 

Jak to można w każdym 
składzie mieć długi, każdego 
dobrodusznego człowieka na
ciągnąć na pożyczkę bez 
nadzieji oddania długu, w 
każdym fałdzie koszuli i koł
nierza wszy żywić i przy tem 
drugą ,, nabywać'' gazetę, 
KaźmierzNajman z Milwaukee 
jedynie potrafi wytłómaczyć. 

—o— 
Ale on kupił gazetę NA-

DZiEję. Jestto świstek dla 
młodzieży — niby, bo my 
starzy grzesznicy niegodni 
jesteśmy po prawy. Stare 
pokolenie fujarów, w folwar
kach zmartwychwstańców 
djabła warte. 

To samo wszarz Najman 
też i Milwauczanom teraz 
czarno na białem będzie 
śpiewać. Cienie Mickiewicza, 
zjawcie się na ten padół płaczu 
i uczcie się od Siedlaczków i 
Najmanów „ody do młodości 
i młodzieży'' — amerykań
skiej. 

Stare przysłowie nas uczy: 
Nie pada jabłko daleko od 
jabłoni. Gdyby jeszcze cudo
twórca z Manitowoc między 
nami bawił, rokowalibyśmy 
nadzieję, że PISMO NA
DZIEJA może jest przy 
nadzieji. 

—  0 —  

Móżeby i wszarz Najman 
tych wysokich i błogich się
gnął kroków. O kuchciku 
Siedlaczku tegobyśmy za 
względu na ostre reguły 

zakonne nie śmieli twierdzić. 
Sam zresztą się przyznał, że 
nie jest przy nadzieji, bo 
NADZIEJI pozwolił się uloko
wać w„uczałem" łonie wszarza 
Milwauckiego. 

—o— 
Woli jeszcze kuchcik pró

bować płodności na chamach 
Jadwigowskich. Stare to dra
by, ale jare. Sprawdza się, jak 
na dłoni, przysłowie na 
kuchciku: Lepszy wróbel w 
dłoni,niżeli kanarek na dachu. 
Lepiej być cieniem probosz
cza na ,,bezbożnem'' Jadwi-
gowie, niż rzeczywistym 
redaktorem i' właścicielem 
NADZIEJI. 

Z 8IW POLSKICH 
W AMERYCE. 

CHICAGOSKA TRIBUNE 
podała w numerze z dnia 24go 
Marca obszerny opis ilustro
wany tamtejszych Polaków. 
Ale tyle tam niedorzeczności 
i głupstw napisano, że trudno 
uwierzyć, by Polak był 
materyał do opisu podał. Cała 
jednakowoż sprawka pachnie 
jakimś narodowcem, bo o 
związku tylko mowa i chwałba. 

O Galicyanach pisze , ,as a 
class they are as treacherous 
as Apaches, porównując braci 
naszych z pod jedynie wolnych 
rządów polskich obecnie, do 
dzikich Indyan. 

O pijaństwie między pola
k a m i  p i s z e ,  ż e  p o l a c y  m a ł o  
piją!? Narodowym trunkiem 
chicagoskich Polaków 
jest,słuchajcie! — wino albo 
miód. Wątpimy, czy w całem 
Chicago chociażby z tuzin 
polskich chłopków miodu 
liznęło. A dopiero wino!? 

W każdej parafii chicagos
kiej ma być kilka hal należą
cych do tajnych towarzy
stw ,,in every parish there 
are from one to three halls, 
built and owned by the secret 
societies." Narodowcy także 
sobie halę pobudują?! 

Historyczne uwagi także są 
pocieszne: Polacy pochodzą 
od Wandałów, słuchajcie! 
,,The Pole is originally of 
Van dalie extraction". Wobec 
tylu oszczerstw i kłamstw na 
nas rzuconych powinien ów 
patryota, który dla TRIBUNE 
artykuł nasmarował, dostać 
sto kijów turecką modą w 
piętę. 

MILWAUKEE. — Z naję
tego wszarza Zmartwych -
wstańców Kazia Najmanka, 
redaktora dwóch aż gazet, 
ludzie się tylko śmieją. Nawet 
liczni jego wierzyciele, którzy 
na pieniądze mu pożyczone 
mogą gwizdać, się nie pytają, 
ile wszów kuchcików Siedlacz-
kowi za NADZIEJĄ wyliczył. 
Gdyby wszarz był pieniędzmi 
zapłacił, byliby Siedlaczka 
zaraz przytrzymali, jako przyj -

wszów Siedlaczkowi nie zaz
droszczą . 

NOWY YORK. — Dnia 
21 go Marca Antonina Szu
mowska wystąpiła po raz 
pierwszy w Madison Square 
Garden. Dwa lata się uczyła 
pod Paderewskim. Gra wyś
mienicie na fortepianie. Kryty
cy nowoyorscy rokują jej 
wielką przyszłość. 

CLEVELAND. — Żałować 
trzeba tutejszej pięknej kolonii 
polskiej.Zawieruchy kościelne 
całą Polonię rozszarpały. Lu
dzie powinni Kołaszewskiego 
i Stroelkego' na cztery wiatry 
popędzić. 

OMAHA. — Tutejszy war
choł Inda był kiedyś bracisz
kiem w zgromadzeniu O.O. 
św. Krzyża. Zarekomendował 
go Wiel. X. Wał. Czyżew
ski. Jak Inda z klasztoru 
razem z drugim niby bracisz
kiem Kolasą z South Bend 
wyjechali — KATOLIK wie 
najlepiej. 

—o— 

Ze świata polskiego. 
Wszelkie nadzieje polep

szenia się losów braci naszych 
pod moskalem spełzły na 
niczem. Nowy jenerał-guber-
nator hr. Szuwalów idzie 
tropy obrzydliwego Hurki. 

w 

mującego cudzą własnpść. Ale nona, Minn. 

Książę Ferdynand Radziwiłł 
w imieniu koła polskiego 
w Berlinie zaprotestował 
przeciwko powinszowaniu na 
cześć starego Bismarka. 
Polacy przeważyli szalę zwy-
cięztwa przeciwko ex kancle
rzowi. 

Londyńska TIMES Z dnia 
8go Marca donosi, jakoby 
Ojciec św. przez X.Kardynała 
Rampollę cofnął klątwę 
rzuconą na trzy pisma ludowe 
X. Stojałowskiego w Galicyi. 
X. Stojałowski jest wodzem 
partyi chrześciańsko socyalnej 
w naszej ojczyźnie. Do tej 
partyi należy i KATOLIK ciałem 
i duszą. 

Nasz skarbonkowy patryo-
tyzm amerykański zasługuje na 
potępienie każdego uczciwego 
Polaka. Jestto tylko dawanie 
okazyi do grzechu. Taką 
skarbonkę, zwykle w salonie 
lub innem publicznem miejscu 
zawieszoną, może każdy łobuz 
sprzątnąć i zwędzić. Nie brać 
skarbonek! 

PŁACICZA KATOLIKA! 

listach do KATOLIKA 
w y s t a r c z y  a d r e s :  H . D e r d o w s k i ,  
Winona Minn. Mieszkamy naprze 
ciw,ko Poezty, i każdy urzędnik 
pocztowy zna wydaweg naszej ga
zety osobiście. — Ale kto już zu
pełnie dokładnie chce adresować, 
n i e c h a j  n a p i s z e  n a  k o p e r c i e :  H i e -
ronimDerdowski. Publisher 
of KATOLIK, 113 W. 4 Str., Wi-


