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Urywki. 
W ostatnich kilku tygod

niach, czytałem w niektórych 
gazetach napady na osobę p. 
Derdowskiego ex re URYW
KÓW. Otóż mam zaszczyt 
donieść wszystkim, którym 
się,, Urywki" nie podobają, 
że piszący je, pokorny wasz 
sługa, nie jest ani wydawcą, 
ani redaktorem KATOLIKA, jest 
tylko jego korespondentem 
i gotów jest na każde żądanie 
podnieść rękawicę mu rzuconą 
i stanąć do walki uczciwej i 
przyzwoitej. KATOLIK, któremu 
przesyłam moje ,, Urywki," 
umieszcza takowe na odpo
wiedzialność piszącego i na 
zasadzie bezstronności, gotów 
jest umieścić również kores-
pondencye, jeśli jakie otrzyma, 
z zapatrywaniem wprost 
mojemu przeciwnem. Umieś
ciwszy zaś dwa zapatrywania 
różne, wydawca lub redaktor 
pisma wypowie swoją opinię 
w danej kwestyi i li tylko 
za swoje własne zapatrywanie 
może być odpowiedzialnym. 
Kto inaczej zadanie prasy 
pojmuje, ten jest stanowczo 
w błędzie. Macie więc we 
mnie tarczę dla waszych 
pocisków i jeszcze raz oświad
czam, że gotów jestem piórem 
machać na wszystkie strony, 
w celu obrony moich zapa
trywań i odpierania zarzutów. 
Jednej tylko rzeczy odemnie 
spodziewać się nie możecie, 
mianowicie napaści na osobę 
piszącego. Z zasady krytykuję 
li tylko rzecz napisaną, pozo
stawiając osobę piszącego w 
spokoju i od tej zasady nigdy 
nie odstąpię. 

W Nr 27 ZGODY znajdujemy 
zdolnie napisany artykuł p. t. 
,,Związek N. P. a Kościół". 
Zdolnie jest napisanym li 
tylko pod względem języka, 
stylu i wysłowienia i nie idzie 
wcale zatem, by poglądy 
jego autora były racyonalnemi 
lub na faktach opartemi. 
Przedewszystkiem nieszlachet
ną jest napaść na osobę ks. 
K. D., który będąc nieobec
nym. od zarzutów niesłusznych 
nie może się obronić. Jedno
cześnie szkodzi Związkowi 
ten, który nieproszony uchyla 
rąbek i pokazuje ogółowi 
jego rany, przecież jeszcze 
nie zabliźnione. Zapatrywanie 
się zaś na udział kapłanów 
polskich w Związku, ich 
postępowanie i ostateczne z 
tegoż Związku wystąpienie, 
jest tak jednostronnem, że 
dziwiłbym się, gdyby kapłani 
zdecydowali się na to odpo
wiedzieć.Podobne gołosłowne 
zarzuty, na faktach nie oparte 
i w fałszywem świetle całą 
sprawę przedstawiające, nie za
sługują na uwzględnienie, tem 

mniej, że puszczone są dzisiaj 
(na krótko przed sejmem) 
umyślnie w obieg, w celu 
roznamiętnienia Związkowców 
i usposobienia ich przeciwko 
księżom. Jeśli Związek Naro
dowy rzeczywiście z księżmi 
nic nie chce mieć do czynienia, 
toć przecież księża mu się nie 
narzucają i z małym bardzo 
wyjątkiem do niego należeć 
nie chcą. 

Jestto zniewaga rzucona w 
oczy księżom, bez f  żadnego 
z ich strony powodu. Całe 
jednak wyciąganie sprawy 
na wierzch i usprawiedliwianie 
się Związku ze swego postę 
powania względem księży, 
przypomina mi francuzkie 
przysłowie ,,qui s' excuse, 
s'accuse", — kto się zbytecz
nie usprawiedliwia, ten się 
sam potępia. 

WOLNE POLSKIE SŁOWO 
wychodzące w Paryżu donosi, 
że Dyrekcya Muzeum Naród, 
pols. w Rapperwylu zwołała 
zjazd Rady Muzealnej na dd. 
od 12 do 17 Sierpnia rb., na 
którym wybieranym ma być 
nowy zarząd złożony z dyrek
tora, prezesa, wiceprezesów i 
kontrolera. 

Z tego samego pisma do
wiadujemy się, że Wydział 
Wyk. Związku- Wychodźtwa 
zamierza wydać zbiór poezyi 
patryotycznych. Zbierze naj-
celniejsze utwory z czasów 
ostatnich, wyda je w osobnej 
broszurce, na którą prenu
meratę ogłosi, skoro dosta
teczną zgromadzi ich ilość. 

Już to pono najłatwiej być 
poetą, fabrykującym wiersze 
dla niezależnej JUTRZENKI. 

Rytm, rym, ...... furda 
panie dobrodzieju! W takie 
głupstwa niezależna po-
ezya się nie bawi. Częstochow
ski rym dla niej szczytem 
piękna, zawstydziła pod tym 
~Yzględem nawet Rozbickiego. 

Chętniebym także pomógł 
poetom od JUTRZENKI i dlatego 
proponuję, by do wyrazu 
,,wielki", dla rymu używali: 
,,szelki, karmelki albo kami
zelki''. Do wyrazu chmury", 
najlepszym rymem są ,,szku-
ry'\ np.: 

Pan Bóg zawiesił 
Na niebie chmury, 

Jak szewc na płocie 
Swoje szkury. 

Poezya JUTRZENKI jest poe-
zyą niezależną, poezyą przy
szłości, nie krępującą się ani 
rytmem, ani rymem i dążącą 
tylko do jednego celu, mia
nowicie do zabicia szlachet
nych uczuć w czytelniku. 
Szkoda, bo przy dobrej chęci 
JUTRZENKA, zmieniwszy kieru
nek swoich dążeń, mogłaby 
być pożytecznem pismem. 

Tak, jak się JUTRZENKA 
dzisiaj przedstawia dążenia 

jej przynoszą szkodę społe
czeństwu. Kpi ona ze wszyst
kiego co jest najświętszem i 
sercu najdroższem. Kpi z 
Boga i religii i z pod 
stóp spółeczeństwa polskie
go usuwa fundament, na 
którym opierało się dotąd 
jego moralne istnienie. Kto 
śmie twierdzić, że religia dla 
ludu jest zbyteczną, ten zbrod
nię popełnia na tym właśnie 
ludzie, w którego obronie 
wrzekomo staje. Smutne, 
bardzo smutne wrażenie spra
wia na nas JUTRZENKA, "bo 
prowadzi lud do zguby, do 
upadku moralnego, do rozle
wu krwi bratniej. Że brak i 
lekceważenie religii demora
lizują naród, dowiodła nam 
Francya, w której rozwiązłość 
zwyczajów i obyczajów była 
główną przyczyną jej upadku 
i klęsk poniesionych w wojnie 
z Niemcami. Przykro mi było 
poruszyć tę sprawę, ale z 
obowiązku kronikarskiego nie 
mogłem jej przemilczeć. Obo
wiązkiem prasy jest ostrzega
nie narodu, i wykazanie z 
której strony niebezpieczeń
stwo mu grozi. Prawda, że 
istnienie JUTRZENKI jest tylko 
przelotnem. Nie opierając się 
na trwałym fundamencie, po 
mimo przechwałek, nie długo 
pociągnie i zniknie z hory
zontu, ale po za sobą niestety 
zostawi ślady zniszczenia i 
zamiast krzyżyka na dalszą 
drogę, towarzyszyć jej będą 
łzy i rozpacz matek, których 
dzieci na bezdroża zawiodła. 
Szkoda, powtarzam jeszcze raz, 
bo przy dobrej chęci i JUTRZEN
KA, zmieniwszy kierunek 
swoich dążeń, przemienić by 
s'ę mogła w pożyteczne pismo. 

Szkoda i GAZETY KATOLIC
KIEJ, tej fałszywej GAZ. 
KATOLICKIEJ, która pod 
płaszczykiem swej religijnej 
nazwy zmyśla, szkaluje, czerni 
i nieprzyzwoitemi wyrazami 
uszy czytelników obraża. Czy
tając ją, każdy gotów sądzić, 
że począwszy od jej protektora 
aż do ostatniego redaktora, 
każdy z nich jest świętym, 
jak baranek niewinnym. Zwróć 
któremu z nich uwagę na 
niewłaściwość postępowania, 
lub tytuły mu nie przynależne, 
a pismo to obsypie cię gradem 
wyzwisk i złorzeczeń, godnych 
zaprawdę przekupek krakow
skich.Czyż warto polemizować 
z pismem, które w środkach 
nie przebierając, ubliża god
ności własnej, gasi ostat
nią iskierkę szlachetnych 
uczuć w swoich czytelnikach i 
naród w błąd wprowadza 
przez fałszywe cytowanie 
ustępów z Pisma Świętego? 
A jednak, jeśli Gaz. Katolic
ka jest rzeczywiście katolicką, 
toć przecież znać powinna 
przynajmniej dziesięcioro Bo
żych Przykazań, z których 

le wyraźnie nas uczy, ze 
,,Nie będziesz brał imienia 
P|naBoga twego nadaremnie" 
Lekkomyślne zatem cytowa-
nip ustępów z Pisma Świętego 
przy lada jakiej okazy i, jest 
zniewagą religii. 

•Zjazd dziennikarzy jest dzi
siaj faktem dokonanym. Do
wiadujemy się, że do Buffalo 
przybyło kilkunastu redakto-
ró&v. Z ilu tych kilkunastu się ustalił. Ale tam, gdzie tylko 

Czy rzeczywiście nad tem 
radzić będą, niewiem, — 
jestto tylko uwaga, którą 
przy tej okazyi robię, gdyż 
chętniebym widział prowin-
cyonalizmy przynajmniej z 
druku usuniętemi. Narzecze 
ludowe tylko wówczas w 
języku ma«racyę bytu i uchwala 
prawo swego istnienia, gdy 
w całym narodzie zwyczaj 
użycia pewnych wyrażeń się 

składa, niewierny. Na zasadzie 
warunku w zaproszeniach 
postawionego, jest ich naj
mniej dwunastu, chociaż 
prawdę powiedziawszy,zamiast 
tuzina wolelibyśmy mendel. 

Życzymy szczerze, by zjazd 
utrwalił fundament na którym 
opiera się prasa polska w 
Ameryce, i by wzajemna 
pomoc, z zachowaniem wol
nego słowa, była zapewnioną. 
Spodziewamy się również, że 
redaktorzy działania swoje 
oprą na faktach zgodnych z 
rzeczywistością, a nie na ma
rzeniach i majaczeniach 
Janusza, który jak w ECHU 
sam oświadcza, z Michałkiem 
się spił i ciężki miał sen. 
Sen mara, Bóg 'Wiara! powin 
no być hasłem zebranych re
daktorów. (patrz Telegramy). 

Dobrze zrobili redaktorzy, 
że wybrali sobie czas ogórko 
wy na zjazd w Buffalo. A 
chociaż z jednej strony p. 
Kalczyński, którego w zeszłym 
numerze KATOLIKA przed
wcześnie posądziłem o chęć 
wyrażania się po polsku, 
poleca znowu w ostatnim 
,, KURYERZE TOLEDOWSKIM " 
,,zimne trachtowanie" i po
wiada ,,wystrzegajcie sie od 
zielonych ogórek", to z drugiej 
strony czasy ogórkowe nie są 
tak znowu zielone, by przesz
kodzić mogły redaktorom 
wzajemnie się poznać i nad 
dobrem prasy radzić. Czasy 
ogórkowe dają się redaktorom 
w znaki, głównie brakiem 
nowin, brakiem materyału 
do zapełnienia gazet. Uciekać 
się przeto muszą w wielu 
wypadkach do pomocy w 
formie nożyc. A ponieważ ta 
operaćyamoże być załatwioną 
i przez pomocników, więc 
redaktorzy mogli się na kilka 
dni oddalić, bez wielkiego dla 
gazet uszczerbku. Widać, że 
i czasy ogórkowe mogą w 
danej chwili pewien przynieść 
pożytek. 

Na zjeździe redaktorów w 
Buffalo, jednym z punktów 
obrad, ma być zachowanie 
czystości języka. Uchwały w 
tym względzie niezawodnie nie 
ograniczą się li tylko na 
usunięciu cudzoz :emskich 
wyrazów, lub ich przytaczaniu 
w cudzysłowie, ale usuną 
prawdopodobnie i prowincy-
onalizmy z naszego języka. 

pewna część kraju ma swoje 
odrębne, swojskie lub miej
scowe wyrażenia, te w języku 
ogólnym, zwłaszcza w druku, 
nie mają racyi bytu. Mam na 
myśli wyrażenia używane: 

W P o z n a ń s k i e m :  tu 
dotąd, tam dotąd, redakcya 
wykonuje roboty i inne. 

W G a 1 i c y i: trzy lata 
temu w tył namd etc. 

W  K r ó l e s t w i e :  z o s t a 
łem się w domu i inne. 

Niech sobie lud we właści
wej części kraju i nadal 
wyrażenia te w mowie używa, 
ale z druku powinny być 
usuniętemi. W tej chwili spo
strzegam, że i KATOLIKOWI 
przypiąłem łatkę, bo i jego 
redakcya powiada w ogłoszę 
niu, że wykonuje roboty. 

W słowniku KROPIDIA, wy
razy,,ja" i ,,my" najważniejszą 
odgrywają rolę i piszą się 
przez duże J i przez duże M. 
Pisemko to przepełnione jest 
przechwałkami, co to ,,Ja" 
wszystko zdziałałem, jakichto 
,,My" dokazaliśmy cudów i 
jakto przed ,, Nami''wszystko 
czmycha i z ,,podziwienia" 
milknie. Pisemko to zwie się 
humorystycznem i nie może
my zaprzeczyć, że podobne 
przechwałki, graniczące z 
zarozumiałością, rzeczywiście 
do śmiechu pobudzają i gdyby 
to pisemko nie było tak ciężko 
śmiesznem, byłoby doprawdy 
głupiem. Autorowi kroniczki 
w KROPIDLE możemy śmiało 
polecić szklankę wody sodo 
wej i filiżankę kawy czarnej z 
cytryną. Jestto wypróbowane 
lekarstwo, które go otrzeźwi 
i z zarozumiałości wyleczy. 

Nowo założona GMINA POL
SKA w Nowym Yorku dobre 
na przyszłość przedstawia 
widoki, a cho'ciaż jest tylko 
miejscową, z terytoryum 
ograniczonem, ma ona przed 
sobą szersze pole działania od 
wszystkich innych związków, 
stowarzyszeń i lig. GMINA 
POLSKA obejmuje i reprezen
tuje całą gminę polską w 
Nowym Yorku i składa się ze 
wszystkich Polaków tam za
mieszkałych, bez względu na 
wiek i płeć. Czynnymi jej 
członkami- mogą być tylko 
pełnoletni Polacy. Ponieważ, 
jak powiedzieliśmy, Gmina 
Polska jest organizacyą miej
scową, więc od Polaków po 

za obrębem tej miejscowości, 
nie może się spodziewać inne
go poparcia prócz sympatyi i 
słów życzliwych, gdyż nie 
mamy prawa ani mięszać się 
do tej organizacyi, ani brać 
w niej udziału. Dopiero, gdy 
GMINA POLSKA przystąpi do 
budowy Domu Emigracyjne
go, obowiązkiem ogółu będzie, 
ją poprzeć. Jesteśmy prawie 
pewni, że jeszcze dużo wody 
u p ł y n i e ,  z a n i m  w s z y s c y  
Polacy w N. Y. zrozumieją 
doniosłość tej organizacyi, ale 
to bynajmniej nie powinno 
zniechęcić jej organizatorów. 
Wytrwałość, cierpliwość i 
siła woli w ostatku zwyciężą. 

Jedna z naszych gazet 
umieściła w zeszłym miesiącu 
wierszyk, zatytułowany „Ku
jawiak Toledoski'', który w 
rodzaju satyry, z humorem 
przedstawił życie toledoskich 
robotników, wraz z ich mową 
angielską-polską. Z tego 
skorzystało zaraz „ Ognisko 
Domowe" wychodzące w 
Poznaniu, jako dodatek do 
..Wielkopolanina" i podało 
wyjątek z tego kujawiaka pt. 
„Jak w Ameryce kaleczą 
język polski wyrazami wzię-
temi z angielskiego. •' Jeśli 
panowie redaktorzy gazet 
poznańskich nie powstrzymają 
się w zapale krytykowania 
rzeczy, których nie pojmują 
to wkrótce umieścimy w 
Katoliku artykulik p.t. , Jak 
to w Poznaniu kaleczą język 
polski wyrazami wziętemi z 
niemieckiego, " i zobaczymy, 
kto na tem lepiej wyjdzie* 

W ogłoszeniach dentystów 
naszych, we wszystkich prawie 
gazetach, czytać możemy, że 
wyrywają zęby bez bólu. 
Znaczy to po prostu, że wyry
wają zęby, a ból zostawiają. 
Co innego jest przecież bez 
bólu wyrywać ząb, a co innego 
wyrwać ząb bez bólu. Mała 
rzecz, a wstyd. Najlepszem 
pono byłoby wyrażenie: 
„wyrwać ząb bez sprawiania 
bólu." 

Segers i Henio wymyślali 
sobie przez gazety,aż naresz
cie gdy im do rąk dano pi
stolety, pogodzili się natych
miast zawzięci wrogowie, i ni 
DZIENNIK, ni KROPIDŁO słowa 
już nie powie. / 

Bardzo źle jest dla zdrowia, 
oraz dla kieszeni, gdy Segers 
się przed Wickiem zbyt często 
rumieni; lecz o wiele gorszego 
dodaje im stracha, gdy Wicek 
się rumienić musi w obec 
Stacha. . 

PŁACIC ZA KATOLIKA! 


