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Kto już wir 
nien przeszło .'2.00 
za „Katolika" a nie 
przeseła abonamentu, 
choć ma zarobek i 
pieniądze — ten z 
pewnością, do szcze
rych naszych przyja
ciół nie należy. Nie 
dziwić sie więc i wy
dawcy, że taki, któ
remu wiele kłaniać 
się musi, aby mu za
płacił wynagrodzenie 
za jego całoroczną 
ciężką pracę, stąme 
się i dla niego obojęt
nym, i że wolałby on 
raczej pozbyć się pa
na Ociągalskiego. a-
niżeli długo się mart
wić z żywiołem psują
cym harmonią i tłu
miącym zapał przy 
ważnej robocie około 
krzewienia oświaty. 

Wierny przyjaciel 
gazety z góry za nią 
płaci, nigdy więc nie 
dozna przykrości ode
brania od wydawcy 
rachunku. 

ML PREZEST. 
Każdy abonent, czy ńowy czy 

stary, który nura teraz prześle 
całoroczny abonament w kwocie 
$2.00doslame od nas w podarun
ku co następuje: 

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

2 )  W  e  8  o  ł  y  W i e r s z o k l e 
ta: — Powinszowania na wszelkie 
przygody, Za^rosiny na wesele i 
piosneczki weselne—z obrazkami.§ 

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

fW" Jeżeli abonent zamiejsco
wy, zapłaciwszy 2 dolary zaleqlego 
abonamentu, pragnie dostać codo 
pier o wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać. 5 centów na przesyłką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

Skarb Narodowy 
w Kapersw yłti. 

Od ZwiązKU WYCHODŹTWA 
POLSKIEGO, którego siedziba 
jest w Genewie w Szwajcaryi 
odebraliśmy komunikat urzę
dowy, który w dosłownem 
brzmieniu poniżej umieszcza
my: 

ZWIĄZEK 
WYCHOBZTWA POLSKIEGO 

L. 35 
Genewa 8 Lipca 1895 r. 

Do 
Redaktora ,,Katolika" 

w Winonie, Minri. 
azanowny Redaktorze! 

Wydział Wykonawczy 
Związku Wychodźtwa Polskie

go w imię swej ustawy [§ 5, f) 
i §25. i)] interesuje się bardzo 
tem,co o Skarbie Narodowym 
pisze się w prasie krajowej i 
emigracyjnej. Na ostatniem 
posiedzeniu Wydziału czyta
liśmy między innemi artykuł, 
zamieszczony w Nrze 2 3im 
KATOLIKA (Z d. 8 czerwca rb.) 
pt. ,,0 Skarbie Narodowym 
w Raperswylu.'' 

Z treści tego artykułu widać 
wyraźnie, iż redakeya ,,Ka
tolika" w sprawie tak ważnej, 
jaką jest agitacya za Skarbem 
Narodowym, pragnie być 
przezorną, pragnie, by insty-
tucya, na którą cały Naród 
Polski się składa, wyraźne 
miała ustawy i aby fundusze 
bkarbu zostały obrócone na 
cele polityczne. Przezorność 
taka jest bardzo chwalebna. 
Żałujemy tylko, że dotąd ani 
,, Ustawa Skarbu Nar. Pol." 
(ogłoszona w r. 1892,) ani 
sprawozdanie I sze z r. 93 i 
II ie z r. 95 nie doszły do 
red. KATOLIKA, a może i 
innych organów emigracyi 
naszej w Stanach Zjedn.; — 
i pragnąc, aby Rodacy, zag
nani losem aż do Ameryki, 
mieli jak najlepsze pojęcie 
0 sprawach emigracyi w 
Europie i o instytucyi Skarbu 
Nar. Pol., posyłamy Ci, 
Szanowny Redaktorze: 1) 
Statut Związku Wych., Pol., 
2) Ustawę Skarbu N. P., 3) 
Sprawozdanie pt. ,, Skarb 
Narodowy I" i 4) Sprawoz
danie II gie z r. b. 

Jak się, Sz. Redaktorze, z 
ustawy Skarbu Narodowego 
przekonacie, z funduszów jego 
użytkować będzie mogła 
jedynie organizacya polityczna 
której celem będzie stawianie 
czynnego oporu wrogom, 
którzy odejmują nasz język, 
religiję, wyzuwają nas z 
mienia, a opornych więżą i 
katują. 

Co zrodziło potrzebę stwo 
rżenia Skarbu Narodowego? 

Z jednej strony — nasza 
niewola, z drugiej ta niespo
żyta siła naszego narodu, 
który przetrwał przez 100 lat 
napór niemców i moskali. 
Wiekowa walka nie złamała 
nas, lecz przeciwnie w każdem 
nowem pokoleniu rodzi wiarę 
w lepszą przyszłość, oraz na 
dzieję niepodległości. 

Niemiec nas gnębi,a Moskal 
1 oddychać już nam prawie 
nie daje, aleć przecież jest 
nas samych Polaków 15 milio
nów! Nie daliśmy się dotąd, 
nie damy się i teraz, trzeba 
tylko sile przeciwstawić siłę. 
Wróg nasz ma środki, bo 
ściąga z nas podatki, dlacze
góż więc my się nie mamy 
opodatkować na środki obro
ny? Wróg dławi nas, ponie
waż ma silną organizacyę 
państwową, więc i nam się 
trzeba organizować, gdyż bez 
organizacyi — zginiemy. Tak 

rozumowała lepsza i czynniej-
sza część narodu nawet tam, 
gdzie polskość jest najwięcej 
prześladowana — tj. w zabo
rze rosyjskim, tak rozumowała 
emigracya europejska — i 
dzięki temu powstała instytu-
cya Skarbu Nar. za granicą, 
a w zaborze moskiewskim, 
mimo z każdym dniem zwięk
szającego się ucisku, widzimy 
coraz większy ruch narodowy, 
coraz lepiej i umiejętniej 
prowadzoną walkę. Walka 
to nieorężna, ale do obecnych 
warunków zastosowana bar
dzo odpowiednio, — walka 

codzienna. Tak częste areszty 
patryotów w zaborze mos
kiewskim, tak licznie od lat 
4-ch kursujące odezwy i druki 
nielegalne dowodzą niezbicie, 
że są najrozmaitsze koła pa-
tryotyczne, które prowadzą 
obronę czynną. Jest więc 
nadzieja, że istnieje już grunt 
odpowiedni i dojrzały warun
ki dla organizacyi, która, 
zcentralizowawszy w sobie 
wszystkie czynne żywioły, 
poprowadzi walkę z wrogiem 
jeszcze umiejętniej, bo zupeł
nie planowo. 

Organizacya taka, obejmu
jąca szerokie koła ludzi 
politycznie czynnych, ener
gicznie dziś broniąca Polaków, 
Litwinów i Rusinów od wy-
narodowiania się, a przygoto
wująca się do tego, by przy 
sprzyjających warunkach wy
walczyć wolność i niepodle
głość — organizacya tego 
rodzaju będzie miała prawo 
korzystania z funduszów 
Skarbu Narodowego. 

Tyle słów wyjaśnienia. 
Przesyłam Ci, Sz. Red. 

H-J Cześć i pozdrowienie! 
5" Stanisław Kośmiński, 

Sekretarz Wydz. Wyk. 
ON 

Mając obecnie pod ręką 
wszystkie objaśnienia, o które 
prosiliśmy i za które Zarządo
wi Związku Wychodźtwa 
Polskiego szczerze dziękujemy 
przystąpimy w następnych 
numerach naszego pisma do 
szczegółowego rozbierania 
kwestyi Skarbu Narodowego 
i przedstawienia go naszym 
czytelnikom w świetle właści-
wem. Jesteśmy przekonani, 
że czem więcej rozpowszech-
nionemi zostaną cele i zadania 
tego Skarbu, tej jedynej 
czysto patryotycznej naszej 
instytucyi obejmującej cały 
ogół polski w kraju i na 
wygnaniu; tem więcej zwo 
lenników z czynną pomocą 
do niej przystąpi. Otwarte 
postępowanie bezwarunkowo 
zapewni pomyślny rozwój 
instytucyi .założonej dla dobra 
i dobrobytu narodu polskiego 
a kto wie, może niedaleką 
jest chwila, w której narodo
wi naszemu zaświta lepsza 
przyszłość. Tylko w zjedno
czeniu leży siła, więc w zgodzie 
i jedności, ręka w rękę, idźmy 

naprzód a stworzymy tę siłę, 
z którą inne narody będą 
zmuszone się liczyć, a która 
nam w rezultacie zapewni 
wolność i niepodległość mo
ralną, osobistą i polityczną. 

Czyż - istnieje chociażby 
jedno pismo polskie na wyg

inaniu, któreby nie powtórzyło 
.kilkakrotnie okrzyku, że nam 
nie czczych frazesów, lecz 
|czynu potrzeba? A gdy nadej-
idzie ta chwila, w której naród 
jpolski, prócz skargi zanoszo
nej przed Tron Wszechmoc
nego, zaprotestuje formalnie 
^przeciwko gwałtom na nim 
spełnianym i z orężem w ręku 
zażąda praw mu przynależ
nych, cóż zdziałać potrafi bez 
środków materyalnych? Samo 
przygotowywanie się do 
podobnego protestu połączo-
nem jest z wydatkami, a 
któż ma ponosić koszta, jeśli 
nie naród. sam, * w którego 
interesie i dla którego dobra 
przygotowania te podjęto? 
Jestto prawo natury, od 
którego nikomu nie wolno 
się usunąć, — jestto święty 
obowiązek, którego niespeł
nienie wyrównywa święto
kradztwu. Czyż wiecznie i 
zawsze mamy liczyć na obcą 
pomoc, na tych, którzy nas 
już tylokrotnie zdradzili? 
Czas wielki pokazać światu, 
że naród polski własnym 
siłom ufa i o własnej sile 
potrafi się podnieść. 

Dotychczas, w czasie pow
stania, bogata szlachta i 
bankierzy w większych mias
tach, wnosili znaczniejsze 
sumy na ręce kolektorów, 
zgłaszających się do nich w 
imieniu Rządu Narodowego. 
Wnosili oni te pieniądze w 
drodze przymusowego podat
ku na nich włożonego, więcej 
ze strachu niż z obowiązku 
obywatelskiego. Dzisiaj wy
starczy, gdy przyjrzymy się 
na chwilę tej naszej szlachcie, 
tym naszym bankierom, a 
przekonamy się niebawem, 
że już na nich dzisiaj liczyć 
nie możemy. - Czyż mo
żemy uważać za Polaków 
tych, którzy swojemi frakami 
wycierają przedpokoje carskie, 
w zamian za ordery, tytuły i 
inne przywileje, które im 
wstyd i hańbę, a nie zaszczyt 
przynoszą? Dzisiaj naród 
niech się sam na siebie ogląda. 
Niechaj z centów ludu pol 
skiego, ciężko na chleb 
pracującego, powstanie ten 
Skarb Narodowy, który 
będzie materyalną podporą 
naszej walki, jak na teraz 
agitacyjnej, a w końcu i 
orężnej. Niech ten Skarb, 
powtarzamy, powstanie z 
centów tego ludu polskiego, 
który dzisiaj swoją pracę 
składa na ołtarzu ofiarnym 
dla ojczyzny, a jutro gotów 
będzie własną piersią ją 
bronić. Takich synów potrze

buje dzisiaj nasza matka 
Polska. 

Czyż mamy być wyrodnymi 
jej synami ? 

Zjazd dziennikarzy. 
Onego czasu, tych, co pisali 

Piórem na białym papierze, 
Inni chwalili 1 szanowali, 

Niosąc uznanie w ofierze. 
Dzisiaj zwołują, zjazdy w potrzebie, 

I rozsyłają orędzie: 
,,Sami dziś wielce szanujmy siebie, 

,,Bo któż szanować nas będzie?" 
Dziś szanowanie już wyszło z mody, 

Każdy, niestety, to czuje, 
Więc dziennikarze, stary czy młody, 

Sam sobie każdy.... ba%u)e. 

1L 

W czasie zjazdu dziennikarzy 
p. Najman starał sie wszystkich 
przekonać, że O. Wincenty tak 
święty jak Anioł, tak niewinny jak 
nowonarodzone dziecko. A żc nikt 
mu nie wierzył, toć przecież nie 
jego wina. 

O11 się na to sposobił, 
Sposobił, sposobił, 

Co mógł to i zrobił, 
Co mógł, to i zrobił. 

W drugi dzień zjazdu, w Pią
tek, zdybano p. Nagła na jedzeniu 
wieprzowej szynki. Złapany na go
rącym uczynku, zarumienił się, ale 
nie mógł się wypierać. Miano piąt
kowego świniożercy, zatwierdzone 
na zjeździe, przylgnęło do niego na 
nowo. 

Redaktorzy na zjeździe po 
prostu delektowali się „śliszówką". 
Nic dziwnego, że Ślisz wściekły. 

Po zjeździe redaktorów pozo
stało dwieście pięćdziesiąt (odkor-
kowanych) trupów. Wyprawiono 
im wspaniały pogrzeb. 

Cena za buziaki z dubeltówki 
spadła. W czasie zjazdu można je 
było dostać trzy za pięć centów. 

Z wzajemnych umizgów redak
torskich, zdjęta podobno została 
fotografia. Ma to być widok bardzo 
ciekawy, a zarazem charakterystycz-
ny\ 

Każdy z redaktorów patrząc 
na drugiego, myślał sobie w duchu 
,,Zdrów numer", co jednak nie 
przeszkodziło ani uściskowi ręki, 
ani buziakom z dubeltówki. 

Redaktorzy na zjeździe chcieli 
się wzajemnie wybadać, ale po 
czwartej lub szóstej szklaneczce, 
wszyscy się spostrzegli, że się sami 
za dużo wygadali. Podobno przyj
dzie wskutek tego do procesu mię
dzy ,,Gaz. Katolicką" i ,,Polakiem 
w Ameryce. 

Zjazd zjazdem, a redaktor re
daktorem podobno i nadal pozosta
ną. 

felisz żali się, że po zjeździe 
redaktorów bur bon zdrożał, bo 
zapasy się zmniejszyły i w mieście 
tak mało pozostało, że dla Slisza 
zaledwie starczy. 

Po zjeździe Slisz Sliszem i 
nadal pozostał. 

Po zjeździe p. Sadowski śpie
wa ,,miserere",— chciałby dla tego 
innych redaktorów ,,mizeryą" naz
wać. Ogórki ze śmietaną widocznie 
mu nie służą. 

Slisz na całe gardło wrzeszczy 
że uratował honor prasy polskiej w 
Ameryce, a prasa mu na to: ,,Boże 
chroń mnie od moich przyjaciół, 
bo od Slisza sama się uchronić po-
rafię." Slisz jednak ma słuszność i 

mówi prawdę, bo przez swoją, nieo 
becność na zjeździe rzeczyw iście 
uratował honor prasy. Gdyby był 
obecnym, uważano by redaktorów 
za grono pijaków. 

Krąży w Buffalo pogłoska, ŻQ 
ks. Pitass ma zamiar zmienić swoje 
nazwisko, — ze względów przyz
woitości. 

TELEGRAMY, 
YOKOHAMA. — Na 

wyspie Formosa Japończy
cy doznają jednę porażkę 
po drugiej. Chińczycy pod 
czarną flagą okazują się bardzo 
walecznymi i niemiłosiernie 
mszczą się na Japończykach. 
Japonia wysyła świeże wojska 
w celu uśmierzenia powstania. 

GENUA (Włochy). 
W zeszłą niedzielę zderzyły 
się ze sobą dwa statki parowe 
Ortegia i Maria, w pobliżu 
wyspy Del Pinto przy ujściu 
zatoki. Statek Maria zatonął 
i z nim 14c pasażerów zna
lazło śmierć w wodz : e.  

HAVANA. — Na wyspie 
Kuba, regularne wojska 
hiszpańskie pod przywództ
wem jenerała Martinez de 
Campos odnieśli świetne 
zwycięztwo nad powstańcami, 

PARYŻ. — James B. 
Eustis, poseł Stanów Zjed
noczonych, w rozmowie z 
reporterem ,, Figaro17 oświad
czył. że to zupełnie od 
Stanów Zjednoczonych zależy, 
czy Kanada ma być włączoną 
do Stanów czy nie. Prasa 
angielska wskutek tego obu
rzona 1 Saturday Review 
wcale bez ogródek oświadcza, 
że czy burbon czy Irish 
whiskey przez usta naszego 
posła mówiły, to różnicy nie 
czyni, w każdym razie kieli
szek jednego z nich Eustisowi 
głowę zawrócił. 

SOFIA (Bułgaria). — 
Pogrzeb Stambulowa odbył 
się spokojnie. Po pogrzebie 
socyaliści wyprawili owacyę 
konsulowi francuzkiemu, po
czerń udali. się w zamiarze 
zburzenia konsulatu austryac-
kiego. Zanim jednak tam 
przybyli, oddział jazdy ich' 
rozproszył. 

SOFIA. — Pogrzeb Stam
bulowa jednak nie odbył się 
tak spokojnie, jak z początku 
doniesiono. Nieprzyjaciele 
jego w, czasie pogrzebu dwa 
razy zatrzymali pochód, i gdy 
trumnę spuszczano do grobu 
krzyczeli hura! Potężnego 
kierownika Bulgaryi pocho
wano bez ceremonii, nawet 
bez mowy pogrzebowej. 

LONDYN. - Cesarz 
austryacki przyjedzie do 
Anglii w końcu sierpnia i jako 
gość królowej Wiktoryi zabawi 
tam około trzech tygodni. 

MADRYT. — Hiszpania 
wysyła znowu na wyspę Kubę 
20,000 infanteryi, 1,250 ka-
waleryi, 1 200 artyleryi i 1,000 
pionierów, i spodziewa się 
ostatecznie stłumić powstanie. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

/ 

Sini 
Silił 


