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IIS I PREffiT. 
Każdy abonent, czy £<swy czy 

stary, który nam teraz prześle 
całoroczny abonament w kwocie 
$2.<H)dostame od nas w podarun
ku co następuje: 

1 )  K a l e n d a r z  M a r y a l i 
ski na rok Pański 1895. 

2 )  W e s o ł y  W i e r s z o k l e 
ta: — Powinszowania na wszelkie 
przygody, Zaprosiny aa wesele 1 
piosneczki weselne—<z obrazkami 

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

Jeżeli abonent zamiejsco
wy, zapłaciwszy 2 dolary zaległego 
abonamentu, pragma dostać codo 
pier o wyszczególniony prezent, 
'powinien razem % abonamentem, 
nadesłać 5 centów na przesyłką 
pocztową. Inaczsj wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

odtąd 
prześle nam abona
ment za 
tego 

ys Katolika"1 

leżnie W 

Zdaje się, że autor „karłów 
moralnych" Już się brzydzi 
cyklopami, bo prawdą i 
Bogiem, księże Gulski, ży
dowskiej teologii już dosyć 
się najedliśmy... 

— o —  
Śród licznych zawodów w 

życiu naszem pubłtcznem z 
przyjemnością ogłaszamy fakt, 
że VVieL X. Grucza z Mil
waukee za własne pieniądze 
bibliotekę dla swoich chłop
ków powiększa./ Rezultat 
ofiary: $60 Sześćdziesiąt 
dolarów. Brawo! 

— o— 
Kuchcik Siedlaczek od 

zmartwychwstania chicago-
skiego śmie ogłaszać w 
gazetach owe niby — wizyty 
u władzy kościelnej w Wa-
szyngtonie.Mój Boże! Chłopki 
na Jadwigowie, to pono sami 
łgarze, bo nie chcą się wy
stawiać na dalsze strzyżenie 
własnej wełny.. Kłamią... pisze 
Suedlaczek. Gdyby ciebie, 
kuchciku, w chałat, chociaż z 
przodku pocałowali, byliby 
zaraz dobrymi — synkami. 

—o— gazecie, kwitować nie, Dziennik Chicagosk-t zapo_ 
będziemy, rokwito- jwiada sprawozdanie z finan-
wania wysełać bę- jsowego położenia parafii 

dziemy przez pocztę św. Stanisława Kostki, 
I największej parafii katolickiej 
jna kuli ziemskiej. 

-o— 
! j Podobnego sprawozdania 

Sfiin | wymagały przepisy archidye-
Katoliczka Smulskiego na- i cezyi'ćhicagoskiej od dawna, 

pominą KATOLIKA, aby pou~lecz »»Katohka" z Winony 
czająco pisał, odwołując się j było trzeba,aby się zmartwych-
nawet na encyklikę Ojca św. jwstańcy^ ^ ao x~achowania 
Podobne napomnienie jutponiżyli. 
chyba niepotrzebne. ; _ 

0 ! Rachunki, sprawozdanie, 
Wszystkie roczniki GAZETY | liczenie, zapisywanie, i co 

KATOLICKIEJ nie sięgłyby na [najważniejsze, gdzie się 
wyliczenie nauczek danych i pieniądze chłopków polskich 
różnym wielkim i małym podziały, największemu zako-
olbrzymom przez KATOLIKA. nowi zawsze -śmierdziało. Brać 

Jeżeli 
grzeszy 

— o— 
KATOLIK grzeszy, 
nadmiarem nauk 

udzielanych. Nauczyliśmy np._ 
wielebnych ludzi w Chicago i 
innych koloniach zdawać 
ludowi rzetelne rachunki z 
rzetelnego gospodarstwa. 

—o— 
Nauczyliśmy np. święto-

kradzkich złodzieji na chica— 
goskim Wojciechowie oddać 
towarzystwom ukrzywdzonym 
co ukradli. Trudno, ^ jak 
powiadamy, wyliczyć niezli
czone nasze nauczki. 

—G — 

Nauczyliśmy też, aby oddać 
każdemu swoje, ogół polsko-
amerykański, że w Chicago 
zamieszkuje pewien złodziej 

' jakiński, który pod przybra-
nem nazwiskiem najprzód 
księży akcyonaryuszów dobrze 
orznął, a teraz chłopków za 
pomocą faryzejskiej gazety 
porządnie goli. I ta nauka, 
Szanowny Panie Redaktorze 
Smulski, warta przedpłały za 
,, Katolika.n 

—o—-
O jarmarkach w innych 

parafiach nic nie słychać, 
chyba u największego zakonu, 
bo tam ,,business" jakoś 
,, sztapuje." 

—o— 
Sejm moralnych cyklopów, 

z okiem moralności z tyłu, 
ma się pono odbyć w Toledo 
zamiast na Jackowie w Mil
waukee. 

—o— 

od chłopa, all right, ale się 
przed nim z ofiary usprawiedli
wić: No. Sir! 

Są sprawozdania i sprawo
zdania. Liczby kłamią i nie 
kłamią.Najlepszym dowodem: 
święte rachunki św. Jana z 
Radziejewa. Ofiary z niektó
r y c h  l a t  n i b y  w y l i c z y  1 ,  
l e c z  i c h  n i e  z l i c z y ł ,  o  
reszcie nie wspomniał,dodając 
tylko rezultat całej gospodar
ki swojej: 

S t o  t y s i ę c y  d ł u g u ,  
jeżeli nie więcej. Szacherki na 
Stanisławowie sięgają wielkiej 
stosunkowo przeszłości. For
malny bank parafialny na 
plebanii największego zakonu 
różne przechodził koleje i na 
w i e l e  n  i  e - p  a r a f i a l  n y c h  
służył celów. Bądź co bądź. 
,,Katolik" i menażerów zmu
sił do rachowania. I to naucz
ka, panie Smulski! 

—o— 

Wiąra i Ojczyzna, vulgo 
Fujara i Jajczyma, z tryumfem 
zapowiadą wkrótce mające się 
ukazać r a c h u n k i parafii 
Menażera w Chicago. Lecz 
n i e  w  w y d a n i u  r a c h u n k ó w  
będzie cud, ale w obmyciu 
Zmartwychwstańców z wszel
kiej plamy nadużycia lub 
malwersacyi. 

—o— 
Katolik ze swojej strony 

życzy Menażerowi i jego 
godnym buchalterom powo

dzenia w tem arcytrudnem 
przedsięwzięciu, wątpiąc o 
pomyślnym skutku. 

'Poczciwi proboszczowie i 
komitety kościelne po innych 
parafiach, ędzie gospodarka 
prowadzi się sumiennie, znaj
dują wielką trudność i pracę 
mozolną w wydaniu dokład
nych rachunków z jednego 
rokut Menażer zaś, który 
żadnych rachunków od zało
żenia parafii nigdy nie robił, 
gdzie gospodarzył każdy 
braciszek, kuczer i kuchcik, 
gdzie każdy brał i wydawał 
na co i kiedy chciał bez żad
nego sprawozdania — policuje 
teraz te wszystkie dochody 
i rozchody bez żadnych kwi
tów, chyba z biegu gwiazd 
po niebie, śmiało zaliczamy 
to do impossibile albo po 
naszemu do humbugów. 

Nie inaczej się ma i z 
długami. Niechcemy wy
przedzać wypadków, ani 
zręcznym buchalterom psuć 
szyków, zajmiemy głos 
w sprawie, skoro będziemy 
mieli dokument przed sobą, 
wszakże ciekawą to jest rzeczą 
dla nas, w jakiej ̂ rubryce, do
chodów czy rozchodów, będzie 
figurować ów farmer z Oti s, 
któremu kwit wyłudzono, a 
pieniędzy niedano. 

Bądź co bądź literatura 
połsko-amerykańska o jedno 
dzieło się powiększy i spo
dziewać się należy, znając 
geniusz Menażera i jego 
godnych współpracowników, 
że swą oryginalnością i kunsz
tem, godue będzie spocząć w 
prywatnych apartamentach 
obok „referatu Naglą". 

—-o— 
Wrodzona nam skromność 

niepozwała wpraszania się w 
czyiebądź łaski lub narzucania 
się z naszem pismem, tak jak 
to czyni Menażer, i lubo w 
mamonę tego świata bogaci 
nie jesteśmy, tak abyśmy 
kupowali kopalnie złota jak 
to czyni pewien ubogi zakon 
w Chicago, to jednak z łaski 
Boga na chlebie powszednim 
nam niezbywa, A jeśli dziś 
wykraczamy przeciwko naszej 
modestyi, polecając gazetę 
naszą dobrym polakom kato
likom w Chicago, to czynimy 
głównie dla dwóch przyczyn. 
Primo — aby przez moralne 
i materyialne poparcie dobrej 
gazety polacy-katolicy mieli 
zasługę u Boga. Secundo — 
aby wraz z nami w imię Boże 
łączyli się w obronie czynnej 
przeciwko wszystkim złodzie
jom i oszustom mienia swego. 
Naturalnie my zbawimy duszę 
i bez kopania złota, jednakże 
wypierając nasze pismo, rozsze
rzacie jego błogi wpływ na 
szersze masy naszego społe
czeństwa. Bo któż z was z 
ręką na piersiach zaprzeczyć 

może że gazeta nasza nie 
jest owym potężnym biczem 
Bożym na złodziei, oszustów 
i humbugistów? Pokora nam 
niepozwała wyznać, że otwarcie 
Polskiego Kościoła w Detroit, 
św. Trójcy w Chicago — wy
danie z lat 20 rachunków 
przez Menażera jest naszą 
wyłącznie zasługą. My raczej 
ze św. Pawłem wolimy mówić 
„nie ja, ale łaska Boża we 
mnje próżną nie była." 

JMoJa Kasia ma białe z%bki, 
Pigknie także mi daje gąbki. 

j SŁOWO MILWAUCKIE. 
Q; ludzka przewrotności! 

Ku skuteczniejszemu znisz
czeniu błogiego wpływu 
KATOLIKA najęła klika chica-
goska zyzowatego Najmanka 
z Milwaukee dla lokajskiej 
roboty. Biedak niestety takie 
ma kawałki ze sobą, z których 
nawet linoskocznemi wysiłka
mi trudno jest się oczyszczyć. 
Aby mu menażerya w koszuli 
i zakołnierzem za bardzo nie 
dokuczała, koźlim tłuszczem 
mu 'klika anatomią wysma
rowała. Historyczne ubranie 
według kroju Adamowego 
zmienił na nieco modniejsze, 
chociaż mocno łatami się 
odznaczające. Sercem więc 
pełnem radości wyśpiewuje 
wierszyk powyższy. Liże się 
liga z kliką Najmanka, Naj-
manek w poezyą wpada, 
śpiewa o zasługach semina-
ryum detroickiego, o wznio-

1 słych celach największego 
i zakonu i -innych cudach. 

W nagrodę za to sławny 
Doktor Laskowski z Detroit 
wydaje sekreta, jako to 
Najmanek z Kamińskim, 
,, niezależnym proboszczem" 
spalonego kościoła polskiego 
w Omaha, się nie tak dawno 
temu kumali. Literata mil-
waucki pisywał do ex-kleryka 
Kamińskiego detroickiego: 
Miły bracie — ex-kleryk 
odpowiadał: Sercem i kiesze
nią umiłowany kolego... . Na 
te rewelacye ex profesora 
Laskowskiego, Najmanek aż 
prawie całą stronę swego 
piśrnidła odsmarował.... 
Szkoda cierpliwego papieru 
na dalsze rozpisywanie się 
nad lokajskim charakterem 
Najmanka w tej sprawie. 

W końcu, co jest również 
cudowne, Najmanek mimo 
kadzideł, palonych lidze, 
której wice-prezydentem jest 
Michałek Kruszka, mocno 
się na Michałka użala. Pisze, 
zelżywszy Kuryera Milwauc-
kiego, o Kruszce: 

Jeżeli takie postępowanie przy
nosi korzyść moralny polskiejLidze, 
winszujemy Lidze posiadania god
nego wiceprezydenta w osobie — 
senatora Kruszki.... 

Podajemy szanownym na
szym czytelnikom próbki 
stałości i uczciwości fagasów 
zmartwychwstania, ligi i 
seminaryum detroickiego, 
oraz pokraków projektowane
go zjazdu ,, poważnych," 
(B oże, zmiłuj się!) redaktorów 
polsko-amerykańskich. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 
— 0— 

Trzy sta dusz polskich. 
W Blue Island, koło 

Chicago, okropne się dzieją 
rzeczy. Następującą prosimy 
czytać korespondencyą w 
tych dniach do KATOLIKA 
przysłaną. 

Szanowny Redaktorze! 
Niemieccy Benedyktyni 

zaopatrują tutejszy kościół 
katolicki, do którego sześć
dziesiąt rodzin polskich należy 
Niemcy ciągną z głupich 
polaków (tak nas za naszemi 
plecami nazywają: dumme 
Polacken) chociaż ich jest 
zaledwo czterdzieści familii. 
Aby jeszcze skuteczniej nas 
polaków obedrzeć, zaczęli 
niemcy budować kościół za 
dwadzieścia i pięć tys. doi., 
który my mamy zapłacić w 
większej, jak to mówią, 
połowie, bo nas jest więcej. 
Już od dawna pragnęliśmy się 
z poblizkiem Harvey w jed
ną połączyć parafią polską, 
bo tylko kwadrans godziny 
mamy do Harvey piechotą. W 
Harvey też już jest kościół 
polski, bez centa długu, 
który księża z chicagoskiego 
Bridgeportu zaopatrują: Wiel. 
Ojcowie Stanisław Nawrocki 
i* Franciszek Byrgier.- Co 
robią nasi niemcy? Aby lud 
polski w Blue Island rozbić, 
aby nas od braci naszych w 
Harvey pod opieką Wiel. 
Ojca Nawrockiego oderwać, 
na dobre sprowadzają do nas 
zmartwychwstańców. Barzyń-
scy dobrze wiedzieli i wiedzą, 
że nam rządy niemieckich 
Benedyktynów się nie podo
bają. Barzyńscy dobrze wie
dzieli, że my z braćmi naszymi 
w Harvey w jedną pragnęliś
my się zjednoczyć parafią. 
Ale Barzyńscy idą niemcowi 
do pomocy. Mnich Zmart
wychwstaniec musi mnicha 
benedyktyna wspierać, a ty 
chłopie polski płać na dajcz-
katolickie szkoły i kościoły. 

Użalamy się publicznie w 
tej ulubionej gazecie polskich 
chłopów w Ameryce, w 
KATOLIKU, prosząc mianowicie 
księży polskich w Chicago o 
ratunek przed potopem. My 
polacy w Blue Island ani na 
rozkaz mnichów Barzyńskich 
niemcami nigdy a nigdy nie 
zostaniemy. Polski kościół, ot 
nasza świątynia. 
J e d e n  z a  w s z y s t k i c h .  

Szanownym czytelnikom 
KATOLIKA podajemy nowy ten 
dowód szacherek obrzydliw
ców od Zmartwychwstania. 

60 familii polskich, 
licząc tylko po pięć dusz na 
rodzinę, co u polaków jest 
za mało, jest trzy sta dusz. I 
lekkiem sercem te trzy sta 
dusz zmartwychwstańcy na 
wynarodowienie posyłają. 

Wierzyć brukowym wyle
wom patryotyzmu, za który 
chłopki zresztą deptaniem 

płacą? Obchód, zawsze 
obchód, ale gdzie rozchód. 
Sta od kościoła odpadają, sta 
się wynaradawiają, sta do koś
ciołów polskich się wdostać 
nie mogą. Lecz coraz nowe 
obchody, mundurowane, nie 
mundurowane, jarmarki, 
zjazdy, sejmy i parady. 

Bracia w Blue Island! 
Na zdradę Barzyńskich, o 

pomstę do nieba wołającą, tak 
trzeba odpowiedzieć: 

Do kościoła mnichów 
nog"3: n'e wstąpić, lecz swój w 
Harvey odwiedzać. Póki 
świat światem, polak niem
cowi nie będzie bratem. 

Roztropnie, bracia! 
Wszelkie chryje w polskich 

parafiach, odkąd X. delegat 
Satolli przybył do Ameryki, 
odbijały się zaraz o jego 
drzwi. Gdziekolwiek, słusznie 
czy niesłusznie, burza powsta
ła, zaraz uchwalono: Jedźmy 
do Satollego ,, Katolik1' 
nigdy chłopków nie namawiał 
do podobnych ekskursyi i 
dzisiaj jeszcze więcej od nich 
odradza. Trzeba dobrze zro
zumieć stanowisko delegata 
Ojca św. Żadną miarą nie 
może się X. Satolli mieszać 
w sprawy kościelne, które 
kościół biskupom przeznaczył. 
Władza zaś biskupów będąc 
prawie bez granic, bo prawa 
koncyłium baltimorskiego ich 
jakoś nie bardzo obchodzą, 
szukać trzeba drogi jawnie 
wykreślonej. Nie mówimy o 
księżach, lecz o chłopkach, 
ukrzywdzonych przez niesu
miennych księży, n p. w 
chicagoskim Jadwigowie. 
Krzywda jest jawna. Dowodów 
dawać nie potrzeba. X. 
Satolli odsyła krzywdę do 
arcybiskupa, abrcybiskup 
wierzy-niby klice zmartwych
wstańców, lecz zguby ludu 
polskiego nie pragnie. Gdzie 
więc sęk?. ... Klika ma wolny 
przystęp do arcybiskupa, 
chłopki nie mają. Klika ma 
hale i gazety swoje na zawo
łanie, chłopki nie mają. Klika, 
zawsze znajdzie lizusów między 
chłopkami, lecz chłopki lizu
sami gardzą, Jestto więc 
wojna o nierównych siłach, 
Słabsi mają uczciwość zasobąt 

mocniejsi broń. 
Co robić? 
N  a ś l a d o w a ć  k l i k ę ;  

jeżeli tak wolno powiedzieć,-
w wyborze broni. Klika ma 
mass-mitingi w halach, chłopki 
z Jadwigowa niech zrobią 
mass-mityng przed domem 
arcybiskupa, który jest ich 
jedynym prawowitym probo
szczem, dopóki kościół zam
knięty. I mass mityng zrobić w 
niedzielę raz, drugi trzeci i. 
dziesiąty.... 

X. arcybiskup chłopkom 
polskim nic nie powie na taką, 
demonstrancyą. Owszem 
ucieszy się z wiary ludu 
polskiego. Więc dalej bracia! 
Na co w kącie siedzieć, nic 
nie robić, nic nie wiedzieć?... 

Brońcie się przeciwko 
Zmartwychwstańcom na włas
nej grzędzie, przed własnym 
arcybiskupem. Po drugiej i 
trzeciej energicznej demon-
stracyi dostaniecie księdza 
świeckiego. 


