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T h e  W e e k l y  

W I A R T J S ,  
The only Polish newspaper in Winona, 

« PUBLISHED EVERY TH U HS DAY 

at Winona, Minu.,  cor. Second A Carimona Streets 

Prenumerata ^yuofii roc aule: 

W • tanach Z ^'liioc/.oiiych i Kauudzic $2.00 

W Europie, Azyi, Meksyku i Ameryce Południowej $3.00 

SUBSCRIPTION $2.00 per  year  in  advance.  

KATES of ADVERTISING. 
Oue line once ° 25 c._ 
Otie inch once „ $1.00 

Subsequently half.  
#l *> One inch one year $10.00 

Cena iuseratów: 
O i wiersza drobnego druku na raz jeden 
Od cala 

Następnie połowo. 
Rocznie od cala 

c. 

$i.oc 

$10.00 

h 
Tlie W$ŁKU8 Printing Oftlice executes the cheapest, prom-

test an8 nłust correct printing in the Polish language. 
Job'printing jn* various language^ neatly executed. 

% All couiinunications must be addtes«ed: 

Wiarus. P. O. Box 44, Winona, Minn. 

Czasopismo tygodniowe poświęcone nauce, przemysłowi, zabawie i wiadomościom politycznem, 

* Wychodzi co Czwartek każdego tygodnia. 

Boże zbaw Polskę! 

POSZUKIWANIA krewnych lub znajomych nie wyu 
szące cala druku na raz jeden 50 c., następnie polowe. Dla 
abonentów afprzód płatnych darmo. 

PIENIĄDZE jvinny być przesyłane przez .,P. O. Money 
Order Express" lub w liście registrowanym na rgee Kasyera 
Fr. Drążków?kiego, Winona® Minn. 0 

Rękopisy nic zwracają sig. ° 

Wszelkie listy i korespondencje należy adresować: 

Wiarns, P. O. Bo$ 44, Winona, A|inn« 

No. 13. Winona, Minn., Czwartek dnia 6go Maja 1886 r. Rok 1. 

Wydawnictwo i własność Akcyonaryuszów. 

a 
( Kutered at the Postofjice, Winona, Jlinncsofa, as „Second (JUrns" mail nuitie.'-. 

Iledaktor; l l ieronfia Bcrdowski. Iledakcya i ekspedycya: l lóg i^giej  i Carimona ulic, Winona, Minn. 

Jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniędzy i hyc pe

wnymi dostania dobrego towaru idźcie do 

8. FLEISHMAN'A 
„One l'RICE CLOTHIER" 

w którego składzie sa ściśle stałe ceny. Znajdziecie tam 
jak najobfitszy zapas ubrania i czego tylko zechcecie, czy 
to dla mężczyzn, czy chłopców. 

Na rogu 3ej i CENTRE ulicy. 
Leon Rolbiecki, polski klerk. 

o składzie 

Pamiętajcie 
towarów łokciowych, dywanów 

— pod linną — 

J. L. Brink 
rozmaitości 

na rogu *3ej i Mniii ui.« S\ iiioii*i, jVLinii, 
Jeżeli potrzebujecie czegokolwiek z towarów łokcio

wych, dywanów [carpcts| , płaszczy i. t. p. nie omijajcie 
tego składu. 

Mianowicie znajdziecie tutaj jak najobfitszy zapas tla-
i, szyrtyngów, kartonów, różnej odzieży, jedwabi i. t. p. 
Iłuir upodobania i po tańszych cenach, aniżeli w jakim-

nel 
podług upodobania i po 
kolwiek innym handlu. 

J. L. Brink. 

MAGAZYN UBU AN. 

I. C. Smith. 
" O n e  P r i c e  

Róg Drugiej i Center ulic, 

C 1 o t h i e r". 

— — Winona, Minn. 

11'  1  /•; L  K I  3 K L A I )  

BUTÓW i TRZEWIKÓW 
1*, 1*. Cu minings «& Vila, 

17 A', ord Street, WinCim, Mom., 

którzy  po leca j}  szanowne"  publ icznośc i  p o l s k i e j  wsze l"  
k iego  rodza ju  o  b  ó  w i  e ,  rg, :z§c  za  rzete lność  i  o f iaru
jąc  towar  po  na j tańszych  cenach.  

Pan I. T. Ko^ral poleca  swe  usługi  wszystk im 
Przy jac iołom i  Kedakom swoim,  którzy  rac/a  odwie
dz ić  nasz  skład.  ( • ! . :» . )  

Od Wydawców. 
Z dzisiejszym numerem upływa kwar

tał, jak ten ,,Wiarus" wychodzi i regular
nie od Igo do niniejszego l. '5go numeru 
Was, Szanowni Abonenci, odwiedza. 

Gdybyśmy go tak wydawali w Po
znaniu lub Chełmnie, trzeba by go sobie 
znowu zapisać na poczcie na przyszły 
kwartał i zapłacić za niego na nowo z gó
ry, jak byłoby trzeba zapłacić za kwartał 
miniony, ale ze w tej  kochanej Ameryce 
jeszcze nie ma takiego porządku, i wy
dawcy gazet wskazani są na łaskę i nie
łaskę swych czytelników, przeto uprasza
my tych naszych Abonentów, którzy się 
dotąd z nami nie porozumieli  co do ,,Wia
rusa", aby teraz po upływie pierwszego 
kwartału przynajmniej do n.is napisali,  
czy chcą abouować nasze pismo, czy 
nie,  — czy mamy je dalej p<>std;ić. czy 
też przeselkę powstrzymać, — czy tak, 

czy sak! — Mości Panów ie Wi.irusowie! 
O pieniądze tymczasem tak gwałto

wnie się nie upominamy,—ale tyle prze
cież wyrozumienia każdy odbierający ga
zetę naszą mieć powinien, że trzeba nas 
jaknajrychlej  zapewnić, czy i jego mamy 
uważać za stałego abonenta. Mech tylko 
napisze, że mamy mu nadał posełać ga
zetę, to nam tymczasem wystarczy, — na 

zapłatę chętnie będziemy czekali.  
Kto jednakże me raczy sobie zadać 

tyle fatygi,  aby do nas napisać, ten nie
chaj wybaczy, jeżeli  mu na drugi kwar-

! tał gazety przysyłać nie będziemy. Woli-

złości z grobu niewoli i  upokorzy ^swyćh 
j nieprzyjaciół, a wtedy każde dziecię, któ
re nie przenarodowione powróci z obcej 
ziemi, witać będzie Ojczyzna z podobną 
czułością, jak Marya witała po tylu cier
pieniach zmartwychwstałego Syna. 

Z blizka i z daleka. 
-Nadszedł ezaa prania dusz — spowiedzi wiel

kanocnej.  Rzadko kiedy teł znajdziesz teraz w 
gazecie korespondencją, napisami przez księdza, 
bo Wiolebui Kapłani w tej  porze pocą siej  w 
11) lun,alach pokuty, wzajemnie sobie pomagając 
juzy czyszczeniu sumień ludzkich, brudniejszych 
czysto, niż wiecheć, który rok lub dłużej  gnił 
w dotroickim rynsztoku. *  

Zaprawdę politowania godni są nasi  Zacni 
Duszpasterze, mianowicie, jeżeli  nawinie im się 
pod rękę dusza jakiego tłustogo grocernika, sa-
lonifcty.  piekarza, młynarza, rzeżnika lub apte
karza, — bo te,  jako często ocierające się o 
różne czernidła, klajstry i  muśeie, najdłużej  tarte 
być muszą. Nie chciałbym przysiądz, że to 
prawda, ale języki ludzkie jakoś roznoszą wieścei 
o niestworzonych rzeczach. I  tak pomiędzy in-
nnymi obchodzą w piłech między robotnikami 
od ucha do uchu plotki  o pewnym saloniście,  że 
niby do whisky pr żyle w a wodę, to znowu o 
grocerniku, który do cukru męsza piasek; o pie
karzu, który coraz mniej  ciasta bierzo do dwu-
centowych keksów; o młynarzu, który do mąki 
gips przysypuje; o rzeźniku, co stare mię-:o 
sprzedaje za świeże ;  wreszcie o aptekarzu, który -fŁełi 
siH/.o.-ia korę z kanadyjskiej  wierzby sprzedaje l ó w  [ ó w  

zamiast drogiej  chininy. 
Któżby też odgadł, jakie tam ludzie po

pełniają grzechy, — na jakio się biorą sposoby, 
aby z krzywdy bliźniego szybk* sięzbogacić!— 

takich grzechów, popełnianych rok do roku w 
samej Winonie, na wolowej skórze byś uie spisał!  

Wielebni Kapłani,  którzy podczas cztcr-
dziotogodzinnego nabożeństwa pomagali  naszemu 
miejscowemu proboszczowi, wy wieźli  ze sobą wiele 
tajemnic, b ; ć  pe.vna, żo najwięksi  grzesznicy 
tylko obcym, nieznajomym księżom się spowia
dają, — lecz tajemnice to zasną w ich sercach 
snem wiekuistym, i tobie, ciekawy dziennikarzu, 
tyle a tyle skandalików, któro ludzie najohętn'ej  
by czytali,  jak zapewne i zamieszczoną w dzi
siejszym numerze korespotidencyą z Wilna, 
pójdzie mimo ucha. 

— Ale cóż ci  s ię tam troszczyć o spowiedź 
kościelną, — pozostaw takie rzeczy pismom 

zdolne były un : ce.-,t-v i ć  wsz licie z  lrożne i nie
bezpieczne dla n is  kierunki kosmop -lityczne? 

9.  C/.y staramy się o to, aby dzieci nasze 
naucz\ły się po polsku, — czy dbamy wedle sił 
naszych o /-•łożenie dla nich polskiej  sokoły? 

10. Czy czytamy gazety p lskie i popiera-
, n .V mianowicie win')ńsk : ego Wiarusa, su-
miennem opłacaniem abonamentu? 

11. Czy staraliśmy się o przyjęcie do Zwią
zku Narodowego Polskiego, a jeżuli  jesteśmy 
jogo członkami, czy sumiennie spełniamy wszyst 
kie obowiązki narodowe, mianowicie — czy o 

opłacamy regularnie bieżący podatek i s taramy się 
przyjporzyć Związkowi coraz więcej  c.słonków? 

Uderzc : c się w piersi  wszyscy, którzy tako 
wemi grzechami splamiliście swą dus'.ę! Mea 
cti lpal  — i Confiłeor Wiarusowi publicznie 
wszystkie swoje narodowe nieprawości.  

Jeżeliście więo w jakiej  gminie w sprawie 
budowy szkoły, kościoła, lub w podobnych rze 
czach rozdzicl  l i  s ię na dwa obozy i koty drze
cie pomiędzy sobą po salonach; — jeśeliście 
przy wyborach, miast to na rodaka, któryby 
dostawszy się na urząd, popierał sprawę polską, 
za parę mizernych „treatów"'  głosowali  na here
tyka Niemca; — jeżeliście założyli  polską Kasę 
Oszczędności i już zaraz na początku dla niepo
rozumień prywatnych chcielibyście ją rozwiązać; 

i  przy sprzedaży ka-

ecz za to to-

Zawsze ma stałe ceny dla wszystkich 
żdegy garnituru daje darmo parę szelek. 

Nic dodaje nadpsutych towarów za 10 c , jak to inni czynią 
war kupiony od niego za dolara ma wartość dolara. 

Stale ma najniższe ceny i najlepsze towary. 

I .  C .  S M I T H .  
Xawery Nowicki, polski klerk. 

O.II. Ingram, prezyd 
Cta. Herton, i»ekr. 

Empire Lumber Co. 
Następcy kompanii desek Charlesa Hor

ton, fabrykantów i handlarzy 

drzewa budulcow ego. 
Wielki wyMr suehego drzewa budultewego 

SAWBze na składzie.  Przykrajane drzewo budul
cowe, listwy | mouldings, | drzwi, ramy do o-

kien i zup«łtiy skład materyalu budulcowego w 
,  ogóle.  Wszelkie zamówienia załatwia się jaknaj-

akuratniej. 
Eau Clair,  Wis. 

W i n o n a ,  H i n n .  
H  a  h n i  b  a l ,  Missouri  

Niemiecka Apteka 
Lauer i Anding 

sprzedaje cząstkowo 
Drogerye, Leki i Chemikalia, Farby, 

Oleje, Pokosty i. t d. 
Czyste wina i 

karski. 
Drzewo farbierskie i materyaly lar-

bierskie w ogóle. 
Za sumienne przyrządzenie lekarstw, 

tudzież ich dobroć-daje się gwarancyę. 
Narożnik 3ej i Franklin ulicy, 

Winona Minn. 

I).  M. Dulany, wicepr.  jWinoński Bank Narodowy 
W. Dulany, kasyer. j  National Bank of Winona. 

Kapitał stały 100.000 
Godziny błórowe od 9 rano do 4 po pol.  

Urzędnicy: 
L. C. Porter, prezydent, 

C. II.  Porter, wiceprezydent, 
E. I).  Hulbert, kasyer. 

Dyrektorzy: 
L. C. Porter, 

Chas. Horton, Jolm Latsch, 
R. D. Cone, Tom. Wilson, 
C. II.  Porter, E. I).  Hulbert.  

Jeżeli  wam pótrzeba co kupić 

z handlu towarów łokciowych 
| i rozmaitości 
iraczcie zawitać do nas, a dostaniecie, co-
|kolwiek będziecie żądali,  daleko taniej,  a-
niżeli  gdzieindziej  w mieście. 

Bruno Weilandt & Co. 
Mamy także agenturę kart okręto

wych Szczecińsko-amerykańskiego 
rzystwa żeglugi morskiej.  

likiery na użytek le-
owa-

Winoiiolti Bank Oszci^dnoćci 
Tlie Winona Sawings Bank 

Druga ul. między Maiti i Centm. 
Bank ten będzie płacił procent od 

wszelkich d<$)Ozytów, począwszy od jedne
go dolara, od 1 grudnia 1885 r. i nadal. 

Wypożycza pieniądze na nierucho
mości.. 

Członkowie Komitetu: ^ 
Wm. Windom, prezydent, °° 

O. A. Morey, Wiceprezydent, 
F. A. Rising, skarbnik. 

H. M. Kinney, R .  B- Basford, 
J. H. Jenkins C. J. Camp. 

Józef Cysewski 
poleca swoją 

Groeernie i Salon 
500 Cłiatfield i Broadway Str.  

łaskawym względom Szan. Rodaków, któ
rym służyć będzie zawsze jaknajskorzej.  

McNie & Co., ^ 
0  przy gmachu pocztowym, 

sprzedaje 

książki, tapety, rolosy, zaba
wki, obrazy i ramki, 

oraz 

my mieć *2,000 pewnych abonentów, niż olieyalnie religi jnym, jak Pielgrzym Polski i  
8,000 niepewnych. G ą z e t u  K^lieka, a ty patrz jodynie 

,  ,  ,.  .  • i  • i  nr  ,  i spraw pohtreznyych i społecznych!—wewniebąknie 
Jezeh wiec przyjdzie do Was agent i  ,  .  • .  a  . . .  ..  H  i  o pod nosem ten i on z Szanawiiych Abonentow. 

lub kolektor gazety angielskiej ,  którą czy-1 Kacya, Panie Dobrodzieju!  Słusznie karcisz 
tacie,  pamiętajcie także o gazecie polskiej,  I Majstra od Wiarusa, — daję susa do po-
naszym młodym Wiarusie," który tym- %'<"> } l l e  ż o  f c 0  w  Ł ) T m  koclunym ezasie wiel-

' kanocnym i ja  tylko o świętej  spowiedź 1  myślę, 
więe nie mogę inaczej,  j»k e spowiedzi kościel
nej  przejść na spowiedź polityczną. 

Jak są grzechy preeeiwko Pa»u Bagu i 

czasem nie może opłacać takich pośred
ników między wydawcami a abonentami, 
— ułatwiajcie mu wedle sił przynajmniej 
uporządkowanie spisu abonentów i pole
cajcie go takżo drugim do zapisywania, a 
będziemy Wam za to nad wyraz wdzię
czni.  

Przypominamy, że najprostszy adres 
,,Wiarusa" jest:  

Wmru.s 4 6  I-. Box 
Winona, Minn 
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P i a n i n a  i  O r g a n y . ;  
MeNie & Co. 

Napomnienie wielkanocne do 
Matek Polek. 

Po parafiach polskich kończą teraz 
kapłani przyspasabiunie dzieci do pierw
szej komunii św. Bądźcie im w tem po
mocne, Wy Matki Polki, które najprze-
dniejszemi jesteście i  być powinniście na
uczycielkami waszych synów i córek, — 

miejcie baczne oko na Wasze dzieci,  aby 

daremnie czasu nie marnowały, lecz pilnie 
uczyły się katechizmu. Wogóle przykła
dajcie dzieci za młodu do pobożności,  pra
cowitości i obyczajności i miejcie sobie za 
święty obowiązek, starać się o to, aby 
dzieci z ukońezeniem lat szkolnych umia
ły przynajmniej tyle, iżby zdołały czytać 
z polskiej  książki do nabożeństwa, spo
wiadać się po polsku i rozumieć polskie 
kazanie. 

Dziecko, które tyle w szkole lub do
mu rodzicielskiem się nie nauczy, rozpsu-
je się później w świecie, odda się laufer-
stwu i przepadnie dla Kościoła i  Ojczyzny. 

A wierzajcie mi, że nie nadaremnie 
będziecie się mozoliły nad narodowym wy
chowaniem waszych dzieci!— 

Jako Chrystus Pan zmartwychwstał 
piekielne mocy zwojował, tak i  Polska 

Duchowi Św., tnie samo są też grzechy przeciw
ko Narodowi i Ojezyznie, które my Polacy 
zowiemy grzechami narodowemi. Takie grzechy 
Pjlskę do upadku doprowadziły, a jeżeli,  miast  
się poprawić, głębiej  a  głębiej  byśmy w nie 
brnęli,  to doprawdy nigdy byśmy Ojczyzny nie 
odbudowali.  Nie wystnrezy się wyspowiadać 
tych grzechów, — trzeba się ieh ustawicznie 
wystrzegać, skupiać całą cnorgią, aby pokonać 
wszelkie pokusy. 

Wszyscy grzeszni ludzie, tak samo, jak do 
przestępywania przykazań'  Boskich, mają w so
bie wrodzoną skłonność do przekraczania przy
kazań narodowych, a przodkowie nasi,  na nasze 
nieszczęście,  aż nadto tym skłonnościom po
puszczali  cugle, — o wierne i  sumienne wyko
nywanie tyeh przykazań mało kto się troszczył, 
aż dopiero w roku bieżąeym, 92gii i  po trzecim 
rozbiorze Polski,  jukiś narodowiec ułośył Ra
chunek sumienia, podług którego każdy Polak 
łatwo zbadać i roztrząsnąć może swe serce, 
aby potem szczerze się wyspowiadać przed Bo
giem i Narodem. 

l iuchunck ten zestawiony jest  w liczebnym 
porządku, odpowiednio l istu przykazaniom na
rodowym, jak następuje:  

1.  Czj T  wolni jesteśmy od niesnasek i roz-
torek, dzielących nas na wrogie obozy? 

2.  Czy wszyscy z nas miłość własną i  in-
teres osobisty gotowi zawsze poświęcić dla dobra 
ogółu* 

3.  Czy w pracy publicznej umiemy być 
cichymi i wytrwałymi? 

4.  Czy nie szkodzimy sobie i  narodowi, 
żyjąc lekkomyślnie i  nad stan? 

f>. Czy Ula prostej  próżności nie chełpimy 
s'(> często obcą mową, jakoby na pocieohę tym, 
którzy nieradzi jej  słuchają? 

t j .  Czy w obyczajach jesteśmy tak surowi 
i  czyści,  jak tego świętość sprawy naszej  wy
maga? 

7.  Czy mam} żarliwość w wierze ojców 
naszych, tej  najdroższej  po nich spuśoiżnie, mi
mo, iż widzimy, jak nieprzyjaciele Kościoła 
wytężają swe siły, by nam ją wydrzeć % serc 
naszych? 

8.  Czy miłość Ojczyzny i patryotyzm są j  

— jeżeli  pien : ądze, uciułane w dobrych latach, 
zam : ast ofiarować co do skarbu narodowego lut 
na biednych wygnańców z monarchi pruskiej,  
wydajecie na zbytkowne strojo i „kiericze";  

— jeżeli  myślicie,  że tylko ten mądry, kto 
papla po angielsku, — 

— jeżeli. . .  (l it  wyrazy obumarły mi na 
i może l e p i e j  tuk, bo jeszcze ten lub 

gotów byłby innie posądzić o zdradę stanu 
owego).  — 

Jeżeli  mijając k'  śoiól  polaki,  ciekawie zaglą
daliście do zboru metodystowskiego; 

— jeżeli  nabraliście mn'emania, jak nie
boszczyk Ktirjer Vfuionski,  żo czy kto żyd, 
czy lutcr,  czy katolik, — to wszystko jedno; 

— joieli ,  jak na Pine Creeku, mogąc przy
jąć nauczyciela Polaka, mało się o to staraliście,  
panowie farmerzy!  —lub w przeważnie polskicm 
mieście,  jak .Stevens Point,  żałowaliście paru 
set 'dolarów na zakupienie w\stawionej na sprze
daż szkoły angielskiej,  zamiast korzystać z po-
sobności,  by jednak raz dostać szkołę polską; 

— jeżeli,  jak X. S.  z Princeton dotąd by
liście zdania, że gazety polskie nie są potrzebne, 
i woleliście angielskie Times, niż W'tarusa\ 

— jeżeli  wreszcie, zamiast przystąpić do 
Związku Narodowego, żywiliście zamiar zapisa
nia się do loży masońskiej;  — 

nie wahajcie nię ani chwili  wyspowiaduó z 
tych grzochov publicznie Wiarusowi,  waszemu 
Ojcu narodowego, oddając mu je na papierku, 
jak to zwykły spisywać swoje grzechy dzieci,  
przystępujące do pierwszej  spowiedzi Św., o 
których pisałem powyżej.  W spowiedzi polity
cznej wyjątkowo mogą prawowierne wiarusy 
upartych grzesznych kozłów wyręczyć, kazać 
sobie podyktować jeich grzechy, lub nawet bez 
ich wiedzy spisuć, o i le je znają, a Wiarus z 
ochotą zajmie się ich praniem za pomocą „Frcss-
maszyny." Jeżeli  zaś ta dobrze nie wy
pierze, możecio sobie w domu poprawić sami 
ręką, lub ki j—onką. 

1 niechaj na dzisiaj  będzie dosyć o spo
wiedzi politycznej,  — końezę znaną konkluzyą 
podobnego, jak ja,  gaduły—Sierpa Polaczka —a za 
tydzień znowu proszę Kochanych Wiarusów do 
siebie na pogawędkę. 

Majster. 

nic i  powóz spro»vadz >:ie z  D,t-oit,  kuczor tak 
samo 7 ,  tamtąd przywieziony. © 

Dawniejszy zawiadowca naszej parafii  ks.  
Constantin już kilka dni przedtem nas parafian o 
przybyciu jego uprzedził.  

W pierwsze i drugie święto nowy proboszcz, 
który od razu wszystkich puraiian potrafił ująć 
za serce, odprawił w naszym kościeloozwykłe uro
czyste nabożeństwo. Kazania jego były tak roz
czulające, że wszyscyśmy s 'ę popłakali.  

Ponieważ ks.  Kolasiński,  przybywszy z wiel
kiej  parafii,  zauważył -v naszym skromnym wiej
skim kościółku brak wielu niezbędnych rzeczy, 
przeto z największą ochotą wszystko sprawiamy, 
czego tylko zażąda, nie skąpiąc grosza na u-
posażenie świątyni Pańskiej.  "  

Cała parafia jest  szczęśliwą, że ma proboBZ-
cza, umiejącego wystąpić z prawdziwie kapłańską 
powagą, posiadającego serce otwarto dla wszyst
kich, którzy życzliwie do niego się zbliżają,  a co 
iz;cz główna, dobrego kaznodzieję!"  

Tyle p.  Wysocki,  obywatel  powszechnie tu 
szanowany, którego słowa na zupełną zasługują 
wiarę.  

A Ty, Kochany ,,Pielgrzymie'  i  Wy, Wiele
bni Kapłani,  którzy za ni.n stoicie,  co teraz na to 
powiecie ? 

Widzimy płonące rumieńce, występujące na 
oblicze Wasze, widzimy, jak szybko w piec rzuca-° 
cie koniec mściwego artykułu ,,Do Zgody Bra
cia!"  i zi .siadacie do zfabrykowania innego 
obwijając w bawełnę, prostując i łagodząc draż
niące haczyki i gwoździki,  jakicmi od góry do 
dołu opatrzyliście wasz kostur pielgrzymi. 0  

Chociaż w Minto nikt . .Pielgrzyma Polskie
go" nie czyta i teraźniejsi  parafianie ks.  Kolasiń-
skiego ochronieni zostali  od słuchania rcwwlwero-
wyeh skandalów pisma religi jno-politycznego z 
godłem Krzyża Św., to jednak dalsze prześlado
wanie sługi Bożego, który teraz równie juk ks.  
Dąbrowski i O. Jaworski — spełniając wo!ę°Wi-
karyusza apostolskiego — piastuje Pana Jezusa i 

łucha wiernych sp©*viedzi,  już w samym Detroi-
cie musiałoby wywrzeć wpływ jaknajzgubniejszy.  

„Wiarus" w takim razie musiałby wystąpić 
w obronie ks.  Kola-ińskiego, już z tej  przyczy
ny, że os.uiu Minto założoną została z Winony 
i tamci koloniści  wielorako spowinowaceni są z 
akevonaryuszami niniejszego pisma; nie mógłby 
znieść cierpliwie, gdyby dalej  poniewiera
no kanonicznie instalowanego proboszcza na
szych współwyznawców, ziomków iokrewnjoh. 

W bliższym numerze podam obszerniejszy 
opis nowej parafii  ks.  Kolnsińskicgo, aby z nią 

• l iżej  zapoznać naszych dzielnych Detroiczan, 
lo dzidiaj  do tyla przywiązanych do swego da

wniejszego proboszcza, że podobno połowa t) r ch 
owieczek ks.  Ki lasińskiego jeszcze w tym roku 
za nim przeniesie sit;  do Minto. 

Its. Dominik Kolasiński Już jest 
na nowem probostwie. 

Dziwnie się plecie na tym bożym świecie, 
u mianowicie w naszej  wolnej  Ameryce. 

Ks.  Kolasiński,  którego „Pielgrzym Polski" 
dawniej  nazywał zacnym kapłanem, a później  
najszkaradniejszemi obrzucał obelgami, wyje
chawszy z Detroit,  udał się do vvikaryusza apo
stolskiego ks.  Martin Marti  w Jancton, piastują
cego władzę biskupią w Territorium Dakota,— 
i okazawszy mu zwolnienie z dyecezyi detroic-
kiej,  natjchmiast uzyskał nowe probostwo w o-
sadzie polskiej  Minto, D. T. 

Z pewnością ton i ów nie będzie chciał te
mu wierzyć,—i nie byłoby wtem dziwu, bo i ja,  
kiedy mnie pierwszo posłuchy dochodziły w tej  
sprawie, nic dowierzałem. 

Ale w poniedziałek 3 maja, wstąpił do re-
dakcyi „Wiarusa" pan Teodor Wysocki,  posiada
jący wielką farmę w Minto, z kąd przybył na 
kilka dni do Winony, odwiedzić swych krew
nych, i  oświadczył:  

„Parafia nassa w Minto, po wyjeździe ks.  
Aloksandra Michnowskiego, od przeszło dwóch 
lat  pozostawała osieroconą, i  tylko od czasu do 
czasu dojełdłał do nas ks.  ir landzki C. W. Con-
Btantin z poblizkiego miasteczka Menville.  

Próżne były nasze starania o nowego pol
skiego proboszcza u ks.  Martin Marti,—ks. Pra
łat mimo najszczerszych chęci nie mógł odpo
wiedniego księdza dla nas pozyskąć. Aż w koń
cu, dowiedziawszy się o zajściach w Detroit,  za
częliśmy się układa<5 z ks.  Dominikiem Kolasiń-
•kim i  t*go wrcszcio, Bogu dzięki,  dostaliśmy 
na proboszcza. 

W Wielką Sobotę zawitał do nas ks. Ko-
nasza powstanie w rychłe] może przy- dla nas tatc°świętemi ideałami, hy same jedne. lasiński, przyjechawszy własnym pojazdem. Ko-
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AMERYKA. 
— Kolonie polskie Stevens,  Point i Berlin 

dostaną nową kclej. Zacznie ona się w Berlinie 
i pójdzie na Corner (Polonią) i Stevons Point 
do Wausuu. Koboty z obu końców albo już się 
rozpoczęły, albo w najbliższej  przyszłości 2 pe
wnością się rozpoczną. 

— Niedawno temu gościł w Stevens Point 
obywatel tamtejszy pan A. Fierek, szef sekcyi 
na drodze kolejowej w Harley, Ashland Go. f  

Wis. Pan Fierek zachwalał Hurley jako osadę, 
mającą przed .sobą świetną przyszłość. Miano
wicie rzemieślnicy dobry tum mają zarobek i 
bardzo są pożądani.  

— Zamieszkali  w Minnesocie Morwegczye' 
przygotowują się do wielkiej uroczystości naro 
dowej w dniu 17 maja, jako rocznicy ogłoszenia 
niezależności Norwegii w r. 1814. 

— Os&by przybyłe ^ Chicago opowiadają, 
źo w jakiemś tumtejszem ,,dime museu®a" wy
stawiony jest głośnego imienia Mułkowski i koj 
bieta, którą on zabił, — z wosku. 

Niemcy. 
Spr-iwdza się zupełnie, co w przeszłym Su

merze pisaliśmy o kontrolowaniu środków pie
niężnych jadących do Ameryki poddanych au-
stryackich. Oto co pisze^w tej  sprawie tygodnik 
szląski Gwiazdka Cieszyńska: „Wskutek no
wego rozporządzenia pruskiego ministra spraw 
wewnętrznych podlegają wszyscy poddani au-
stryaccy, przechodzący w Oświęcimio granicę 
austryacko pruską w zamiarzo udania się do 
Ameryki, policyjnej rewizyi. Jeżeli familia prócz 
pieniędzy na bilety aż do Hamburga nie posiada 
przynajmniej 400 marek^ poseła się ją do domu f  

aby się za morzem na pewno nie zmarnowała. 
Podobne rewizye urządzono takżo c>na innych 
pogranicznych staeyach." 

— Ustawa o niemczc-niu polskich prowin* 
cyj w monarchii  pruskiej0  rozporządza takie, 
aby nie istniały więcej  polskie pułki.  Polscy 
rekruci na przyszłość wcielani będ$ do pułków 
czysto niemieckich, przez co rząd rychlej spo
dziewa się ich zgermanizować, <Jak gdyby 
stawali  pomiędzy sobą. 
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Gazety którym pose-
łamy „Wiarusa" prosimy o 
zamianę. 
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