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WIARUS w przy
szły ni ty go d n in. 11 a-

' glony bardzo ważne-
mi powodami, zmieni 
tytuł i odtąd zwać 
sie będżie KATOLIK. 

Szanownych Współ
pracowników i Kore-

; spoudentów uprzej-
\ mie proszę, aby się 
: nadal, o ile możuości, 

•*, z tym nowym tytu-
|r; łem liczyć raczyli. 

Z uszanowaniem 
Wydawca. 

Zielone Świątki. 
Płynie prądem niedościgłym 

nasze biedne życie i niejed
ne mu zwłaszcza tak się smut
no plecie, że częsta łza 
niedoli na tę ziemię padnie 
i częsty jęk boleści o niebo 
się obije... To też miłosierny 
Pan, jak blaskiem gwiazd i 
księżyca rozprasza nocne 
cienie, tak Swych dobro
dziejstw pamiątką smutki 
nasze precz odgania i ducha 
nam krzepi. Święta chrześ-
ciańskie to kordyały na 
naszych serc słabości,tc lekar
stwa na naszych dusz utrudze
nia. Pątnikom na twardej drodze 
ku wieczności trzeba było 
takiej ochłody i pociechy; 
zmęczonym bojem katolickim 
duszom należała się taka 
uczta duchowna. 

Na Zielone Świątki urządza 
katolicki kościół festyn wspa
niały, jeden z przedniejszych 
w roku chrześcianskim. Więc 
jak na świecie Bożym roz-

. śpiewał)' się Boże śpiewaki 
|  radośnie, jak zazieleniły się 

pola i łąki i wszystko przybra-
f ło na się uroczyste, kwiecis

te szaty; tak rozszerzyły się 
nasze serca miłością, zapałały 
ogniem serdecznym ku Bogu 
i ku bliźnim. 

* 

Zbawiciel świata wysłużył 
i przygotował ziemi nieprze
brane skarby łask, niewy
czerpaną krynicę darów 
Bosych: Duch Przenajświętszy 
te skarby rozsiewa po całej 
ziemi i przez wszystkie wieki. 
W tym wielkim dniu Zielo
nych Świątek upusty niebies
kie otworzyły się i potop 
cały działania Miłości Bożej 
zlał się na świat ten biedny. 
1 nieudolnych rybaków, z 
nieuczonych prostaczków po-
wstali nauczyciele ludów i 
bohaterowie Boży. Uzbrojeni 
mocą z wysoka, na apostołów 
naznaczeni, wyruszyli w świat, 
by głosić Ewangielią uczonym 
i możnym i znaczyć szlaki 
następcom swoim w urzędzie 

^ nad urzędy. 
sr* 

|  W tym więc samym dnid> bogactwami otoczona, w wierze 
: Zielonych Świątek święci i katolickiej silna i trwała. Gdy 
i Kościół odnowienie strupie- i  n a r o c l.v «nne, wychowane 
; szałego świata, a narodv! P r*e z  K o ś c i ó ł> z r a n i }y ieS° 
! wszystkie obchodzą narodziny S? r c e  °^tępstwem i shańbiły 
!«vni,,lnrl,n„-„p T™ rwd S l (? P l"7-e d  l»#oryą religijnymi i swoje duchowne. Ten to Duch 

Przenajświętszy płomieńmi 
miłości Swojej objął zaraz 
w I. wieku wszystkie 3 
znane części ziemi, zawitał do 
Grecy i i do Malej Azy i, po
biegł do Egiptu i na Arabskie 
wybrzeża. A potem zwiedzał 
taż samą miłością 1 odnawiał 
całą północną Afrykę, zakładał 
tam całe dziesiątki biskupstw, 
nawracał Franków i Anelo-o 
saxonow, wywołał wędrówki 
ludów i pędził je miłeśnie na 
południe dę Rzymu, do krainy 
światła Bożego. Z dzikich, 
nieokrzesanych i barbarzyń
skich Ostrogotów i Wizygotów 
i Longobardów i Wandalów 
i Awarów, przed którymi 
drżały narody stare, tworzą 
się potulne i posłuszne cbrześ-
ciańskie narody nowe, świeże 
wiarą żywą, miłości Bożej po tych trzech ogólniejszych przy-

uijic 
mordami; kiędy jedne dóbr 
kościelnych chciwe, drugie 
namiętnością rozszalałe, nie
wdzięcznie wyparły się kotolic-
kich zasad i tradycyj — 
Polska zapomniała się na 
lata niedługie, jakby na chwilę, 
jakby wałkę ze sobą staczała, 
i stanęła murem przy wierze 

i ojców swoich, To też otoczył 
ją Bóg1  chwałą przed narody 
wszystkimi a Polska chodziła 
w niej jak w słońcu pod 
Chocimem, pod Częstochową, 
pod Wiedniem.... Ludy inne 
pochwalić się mogą przed 
nami dostatkami, może ludzką 
wiedzą, może błyskotliwą 
chwałą; — Polska 1 po upad
ku swoim szczyci się wiarą 
i katolickiem życiem. Na 
pokutę, chwilową niewierno 
ścią zasłużyła, więc tę pokutę 
znosi mężnie — któż wieT co 
jej Miłość Boża przeznacza ?... 

Nareszcie w Zielone Światki 

pełne. A gdyby iść poprzez 
wszystkie wieki w historyi, 
gdyby opowiadać te prace 
błogosławione Ducha św. 
wśród ludów Ameryki 
Australii, tvśród ludożerców i 
zapowietrzonych, wśród wy 
rzutków społeczeństwa i o-
statnicli z ludzi' Dzisiaj w 

pornnieniach, czwarta pamiątka 
osobista i szczegółowa dla każdej 
katolickiej duszy. Dusza każda to 
mały świat cb§ci i  czynów, pory
wów 1 zapałów, a ile dusz, tyle 

^Bjnnaitycli światków, a jak zawi-
kłanyćh, jakimi miotanych burzami! 
Duch PrzenaiśwMistrz dusz 
ludzkich tymi światami rządził, 
do tych wszystkich serc pukał i 

Zielone Światki tvth cud.',w W*d ł.d o  "v' * l , o k o j e m  ,^oskalem. druga jeszcze przy z^iciuue ^ w lątKi i\ cn cuaou s/częsciem. Nie zwazał na ludzką 
Bożych pamiatka się obcho
dzi. 

Nadeszły wreszcie czasy 
zmiłowania dla Polski, kiedy 
i do niej Duch św. miłość 
Swoją zwrócił. Wiek dziesiąty 
to wiek laski i miłosierdzia 
dla ojczyzny naszej, ale to 
początek tylko, bo każde 
następne stulecie, jak niebo 
gwiazdami, wyznaczone jest i 
wytkane darami Bożymi. 
Młoda Polska tiasamprzód 
katolicką się staje i Miłość 
Boża daje jej króla Chrobrego, 
który jej wywalcza znaczenie 
w świecie, poszanowanie w 
Kościele, chwałę na ziemi. 
Kiedy następnie giną w 
uściskach niemieckich ludy 
słowańskie nad Łabą i Odrą, 
kiedy już i Polsce zatrata 
grozi wśród zamieszek krajo 
wych i niedołęstwa rządzących, 
taż sama Miłość Boża jakby 
umyślnie dopuszcza, że mo
carze niemieccy o podbojach 
bliskich zapominając idą z 
pysznem sercem do Włoch 
po tryumfy niepewne, na 
zbrodniczą walkę z papieżami 
i marnują w krwawych zapa
sach zdolności i sławę. Potem 
z tej samej łaski Polska po
wstaje z niemocy, Rusią i 
Litwą potężnieje, Krzyżaków 
łamie, barbarzyńców ze 
wschodu w bojaźni 1 trwodze 
trzyma. A ile łastc spłynę*^ 
na Polskę w Zygmuntów sj<j'cj1  

czasach,któż to kied 
i opowie: 
sławna, w 

/ zrozumie 
^°'Jdmi z pogany 

naukach prawie 
Pierv'-sza, w poezyi wysoka, „Aniół Pański' 

iekomyślnosó 1. na zapomnienia 
ludzkie i wyłożył nam wszystkim 
żywot całymi szeregami łpsk jakby 
perłami. Na łonie rodziny, w 
zawodzie naszym i stanie, w 
stosunkach naszych z ludźmi w 
dniu każdym 1 każdym roku, : 'e 
tsm te] Miłości Bożej pracy, i je 
poświecenia! 

Olu cztery wielki" pamiątki, 
iakie nam na Zielone Światki 
Kościół przypomina, oto ta 110 ta, 
która serca nasze karmi Ho^u :  a 
chwalę. 

A". Dr. Tomasz Misicki. 

(JDZITPRAWFA? 
(Ciąg dalszy.) 

Ten tak silny ruch emigra
cyjny naszego polskiego ludu 
du Ameryki, od mniej więcej 
lat dw«4giesfcu~pię€ w* musiały 
wywołać mocne czynniki i 
ważne przyczyny. 

Lud nasz polski znanym 
jest z przywiązania do ojczys
tej ziemi, do swego sioła, 
kościołka, kawała ziemi i 
chaty. Tam gdzie ujrz?*1  

dzienne światło, tam *-c Z  cj l c e  

zamknąć GCźy nazawsze i 
złożyć swe kości na świętej 
ziemi swych c.jców. Rodzin
ne sioło, parafialny kościołek, 
krewieństV/o i znajomość 
— wszv stko to ściśle zrosłe 
z  le^o naturą, tak że nawet 
w  oddaleniu o mil kilka od 
rodzinnej wioski, tęskni za 
nią, wzdycha do niej — a 
gdy znowu zobaczy wieżycz
kę swego kościoła, lub usłyszy 
głos znajomy dzwonu na 

tedy 

czuje się dopiero szczęśliwym. 
Byli i są.Jeszcze w kraju 

ludzie, którzy prócz do naj
bliższego miasteczka na jar
mark; lub do sąsiedniej 
parafii na odpust, nigdy się 
krokiem nie ^.wydalili poza 
granice rodzimtycj wioski. 

Musiały więc działać i dotąd 
działają ważne jirzyczyny, 
jakaś żelazna konieczność, że 
od kilkudziesięciu. lat, ten 
sam lud j)olski, lubo ze łzami 
w oczach i bólem w sercu, 
opuszcza na zawsze rodzinne 
stron}- i ojcowskie siedziby,a 
za morzami szuka sobie 
nowych siedzib. Llępszej doli. 

Dwie są główne przyczyn)' 
tego emigracyjnego ruchu, z 
których jedna jest główną, 
druga ^tylko więcej pomocni 
czą. W zaborze austryackim, 
w Galicyi, jest nią nędza, 
nędza nie do 1  opisania -
zupełny brak kawałka czar
nego chleba, a 'nawet lichych 
kartofli. A faktem ta nędza 
być musi. bo ją same gali
cyjskie pisma ,w 'jaskrawych 
kolorach malują —r te pisma 
nawet, które Widząc biedę i 
nędzę około siebie, nam się 
tu nastręczająfz radami! 

W zaborach pruskim i 
moskiewskim do nędzy przy
łączą się, szczególnie pod 

czyna: srogie prześladowanie 
religii i narodowości. W za
borze pruskim, szczególnie 
podczas kulturkampfu, srożylo 
się także prześladowanie re 
ligii — lecz to więcej doty
kało duchowieństwa i zasad 
Kościoła, niż ludu — gdyż 
prusacy o tyle się okazali 
ucywilizowanymi, że nikogo 
nie zmuszali do zmiany swej 
religii. 

Zdanie- więc, w wypraco
wanym przez jakiś samozwań 
czy komitet i p. p. braci 
Wildów projekcie do nowej 
konstytucyi Związku NVP,,z 
woli narodu," jakoby przy
czyną emigrowania naszego 
ludu było ,,niesłychane w 
dziejach ludzkości tyraństwo 
— zatem czysto polityczne 
względy, jest fałszem, a 
autorowie nowych praw dla 
narodu!! pokazali grubą nie-
wiad.omość stosunków krajo
wych, 

Te więc dwie! przyczy
ny; nędza i prześladowanie 
religijn* zmusiły krocie nasze
go biednego ludu do opusz
czenia ójczyzny, która raz ich 
już nakarmić nie mogła, 
powtóre wrogowie w niej 
panujący wydzierali im z 
serca ostatnie ideały; religią 
i język. 

Jakie przyczyny wpłynęły 
na wycTtodźtwo tej t. z. 
njteU^ic>i._i££yli, jak to 
kiedyś l&tyćr P. dosadnie ją 
nazwał półintehgencyi — to 
całkiem inna bprawa, o której 

na ianerri' miejscu obszerniej 
pomówimy. 

Nie brakowało i nie brakuje 
dotąd wiele innych podrząd-
niejszych przyczyn. Pierwszą 
z nich był" i jest żyd! Żyd z 
szczególniejszem zamiłowa
niem lubi i umie wyzyskiwać 
biedę i niedolę naszego ludu. 
Dla żyda nędza ludu jest 
kopalnią złota. Przecie od 
ludu nieoświeconego i /.bie
dzonego tanio można nabyć 
grunt, chatę i dobytek, szcze
gólnie przy koniecznei sprze 
dąży. Czemużby żyd nie miał 
z tego korzystać? Toć to 
jego najwdzięczniejsze pole, 
a nawet przysługa oddana 
jego Jehowie, że oszukał, 
wyzyskał i zniszczył goima 
t j. katolika. Czyż nie łatwo 
mu obedrzeć nieoświeconego 
chłopa przy sprzedawaniu mu 
kart okrętowych, zmianie 
pieniędzy, wydobyciu pasz* 
portu lub przeszwarcowaniu 
go przez granicę? Głośny* i 
ska inlr+iez-H-y—p r-ece'S z y d k ó w 
galicyjskich w Wadowicach 
dwa lata temu, napełnił cały 
uciwilizywony świat zgrozą, i 
pokazał w całei ochydnej 
nagości zbrodnicze sprawy 
tych żydowskich szachrajów 
i złodziej i! 

Rozpuszczona więc sfora 
przebiegłych żydków w 
postaci agentów na całą 
Polskę, umiała fałszywemi 
pozorami, kłamliwemi wieś
ciami o amerykańskich roz
koszach, podstępną namową, 
a częstokroć przymusem nawet 
wyprowadzić tysiące ludu z 
oiczystego kraju, a sobie i 
.kompaniom napchać ostatnim 
groszem biedaka kieszenie i 
kasy. 

Żeby nie żyd, większa 
część naszego ludu byłaby 
ocalała dla Ojczyzny i kraju; 
wiemy bowiem, że było wielu 
takich, którzy znośny swój 
byt w kraju, z namowy 
żydów, zamienili na amery 
kańską nędzę 1 zatracenie. 
Dziś żałują, ale już za późno! 

Nie mało też przyczyniły 
się do licznego emigrowania 
nierozsądne listy pisane z 
Ameryki do krewnych, przy
jaciół 1 znajomych w starym 
kraju — i posyłanie im t. z\ 

, .szyfkart" na. pfzewóz. 

Pycha leży w zwichniętej 
grzechem naturze ludzkiej; z 
niej zaś, jako z matki rodzi 
się samochwalstwo, , własna 
chluba, choć kosztem prawdy 
— i wprowadzenia w błąd i 
nieszczęście bliźniego. Jak to 
miło złemu człowiekowi obu
dzić w sercach innych za
zdrość, podziw lub tylko 
chwałę! 

Opisywano więc w listach 
te wielkie rozkosze na ame
rykańskiej ziemi, te dostatki, 
ten dobrobyt — to mięso, 
te twarde dolary. Listy takie 

czytała zawsze cala wieś a 
zazdroszcząc tym wybrańcom 
amerykańskim, zaczęła w 
duszy o podobnych rozko
szach myśleć i gotować się 
do podróży. Podobnych listów 
wydał pewien ksiądz polski 
w Księstwie cały zbiór. — Z 
nich można się nawet zabaw
nych rzeczy dowiedzieć. 

Szczególny wpływ wywie
rały na kobiety przysłane z 
Ameryki fotografie krewnych 
lub znajomych. Gdy np. taką 
Kaśkę z folwarku zobaczono 
na fotografii w kapeluszu z 

piórem strusiem, bransoletką1  

i pierścionkiem, których 4$ ̂  
ozdób przebiegł/ ameryka^ll? 
ski fotograf pożycza nąf 
posiedzenie; gdy np. takiegó 
Wojtka od bydła zobaczono 
w surducie, cylindrze i z 
łańcuszkiem od zegarka, czego 
mu także usłuszny Yenkes z 
grzeczności pożyczył; tedy 
widzowie w uniesieniu zawo
łali; , ,toć ta Kaśka wygląda 
jak nasza jasna pani — a 
ten Wojtek jak rządca lub 
pan ekonom — a nawet już 
zegarek ma. Skutki tego 
wszystkim wiadome — emi-
gracya ,,e:i niasse" do Ame
ryki. 

W pruskim /.aborze wpły
nął wiele na rtuh emigracyjny 
naszego ludu przykład Niem
ców i żydów. Tych, jak 
wiemy, ojczyzna jest tam, 
gdzie dobrze. Żyd nie ma 
żadnej ojczyzny, a Niemiec 
wiezie wszędzie swoją ojczyz
nę ze sobą, a gdzie się 
liczniej osiedli, to przez 
pracę, trwałość, oszczęd
ność przychodzi do siły 1 
znaczenia, zakłada stały 
,,1'aterland" na obczyźnie i 
i dobrze mu z tem. Na to 
patrzymy w Ameryce wlasne-
mi oczarri. 

Żyd emigrując umiał do
skonale spieniężyć swoją 
własność i popłynął za morze 
z pewnemi zasobami matery-
alnemi, z przebiegłością wro
dzoną i sprytem. Niemiec 
jedzie, jak do sivoich, a; 
posiadłość jego w kraju zmie
nia tylko właściciela, ale 
zawsze w niemieckich pozosta
je rękach* 

Inaczej się rzeczy mają w 
tych samych sprawach u 
naszego ludu. Chłop sprzedaje-
ojcowiznę, kawał polskiej 
ziemi za półdarmo, dobytek i 
sprzęty za bezcen. Opłaciwszy ,, 
podroż, wszystkich żydów- ; 
skich złodziej i i nowojorskich, 
rzeziimieszków, staje w kraju-
,,rozkoszy", bez grosza, bez 
języka, bez opieki, głodny i 
wynędzniały wraz z żoną 1  

dziećmi. Zaś jego x  ziemia 
przechodzi w ręce żydowskie 
lub niemieckie. On stracony 
dla ojczyzny — ziemia stra
cona dla kraju — kraj coraz 

(Dokończenie na stronie 8moj.). 
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