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Z blizka i z daleka. 
Nawiązuję nić przerwanych 

w poprzednim numerze uwag 
o osadacli polskich, istnieją
cych śród Niemców, jako też 
0 przykrościach, jakie sprawia
ją kapłanom naszym właśni 
ziomkowie. 

Wszędzie, gdziekolwiek żyją 
Polacy w odosobnieniu, trze
ba im tem więcej się wystrze
gać pęt, krępujących swobodę 
ducha narodowego i gibkie na
rzędzie tego ducha, nasz ]ę-
zyk ojczysty, któryśmy jako 
skarbnicę myśli i uczuć ojców 
naszych po nich przejęli w 
spuści i nie. 

Takie zaś pęta boleśnie gnę
bią każdego Polaka, który 
zniewolony jest modlić się o-
raz śpiewać w kościele w ob
cym języku i posełać dzieci 
do niepolskiej szkoły. 

Cóż więc trzeba czynić ro
dakom, znajdującym się w tuk 
przykrem położeniu ? 

Otóż trzeba się, jak najprę
dzej można, otrząść z tych 
pęt, starać się o polskiego ka
płana i założyć szkołę pol
ską. 

Niemcy w tej mierze zara-
duiej i śmiałej postępują, ani
żeli nasz lud polski, zniedołę-* 
żniały*od ciemjęstwą europej
skiego. Skoro się zbierze tu
zin rodzin niemiecko-katolic-
kieh w jednem miejscu, zaraz 
budują sobie kościółek i spro
wadzają księdza, a na
szych mieszka od dawna po 
sto i kilka rodzin na jednej 
gromadzie, a nie chce im się 
łączyć w osobną gminę koś
cielną — bez szemrania cho
dzą, często po kilkanaście mil, 
do kościołów niemieckich lub 
ajryszowskicli. 

Krzątajcie się jeno, obojętni 
1 opieszali ziomkowie, poró-
•wno jak Niemcy, postawcie 
sobie własną świątynią Pań
ską i nie przestańce prosić 
Waszego Ks. Biskupa, dopóki 
wam nie przyśle kapłana," z 
którego ust będziecie mogli 
słyszeć szczere słowo Boże, 
głoszone w mowie, do jakiej 
od młodości przywykło wasze 
ucho i serce. 

A skoro dostaniecie kapła
na, szanujcie go też jako Oj
ca waszego, słuchajcie z uwa
gą nauk jego i gorliwie je 
spełniajcie, a nie wyrywajcie 
się na sędziów postępowania 
waszego duszpasterza w ple
banii i kościele, boście wy do 
tego nie powołani. Jeżeli ten 
lub ó*y ma coś swemu probo
szczowi do wyrzucenia, nie
chaj powie mu to otwarcie w 
cztery O'^ -  a jeśli istotnie był 
bowód. do szemrania, to ka
żdy ksiądz będzie posiadał ty
le poczucia godności swego 
stanu, że nadal będzie więcej 
uważał na siebie. 

Ale. wy, zamiast bez hała

su załatwić bagatelne zwykle 
sprzeczki z waszym ks. pro
boszczem, zaraz z muchy ro
bicie niedźwiedzia i nuż pisać 
kilkoarkuszowe skargi do Bi
skupa, w których zwykle na 
10 domacalnych oszczerstw, 
przypada jeden drobniejszej 
wagi lakt prawdziwy. A prze-
nikliecie w tym pół dzikim 
kraju taką mściwą naturą, że 
bezpodstawna zawziętość wa
sza nie znajdzie granic, dopóki 
nie staniecie na swojem! W 
zapamiętałej nienawiści wa
szej tak dalece ślepniecie, że 
człowiek patrzący zdrowemi o-
czami może wam sto razy za
ręczać, iż pewien wskazany 
przedmiot jest biały, a wy u-
porczywie będziecie twierdzili, 
iż przeciwnie, jest czarny, —i 

wolelibyście śmierć ponieść, 
niż zmienić swoje zdanie. 

Nieboszczyk ksiądz Biskup 
Krautbauer powiedział, że pa
rafianie niemiecko-katoliccy 1.0 
przebłądzeń swemu probosz
czowi darują a najwyżej za 11 
oskarżają go przed Biskupem, 
ale Polacy za jedno lekkie 
przewinienie swego proboszcza, 
napiszą na niegQ najmniej 11 
skarg od razu! 

Wiem ja sam z własnego 
doświadczenia, jak się takie 
skargi piszą i jak to pod nie 
zbierają podpisy. Często Bi
skup odbiera długie arkusze 
podpisów, w których figuruje 
najwięcej nazwisk kobiet i 
dzieci. Ale nasi zapaleńcy my
ślą sobie: — Od przybytku 

głowa nie zaboli!, byle tylko 
tem głębiej wkopać w błoto 
ks. proboszcza. 

Czasem też jeszcze jaki po
lujący na tłuste probostwo ka 
plan polski dopomaga pod-
szczuwać pnralian na swego 
(.'oi fratra i sam denuneyuje 
go przed Biskupem. 'Aa i ta
kie przypadki nie są rzadkie 
pomiędzy naszem społeczeń
stwem. świadczy o tem oso
bne wyrażenie, jakie się na 
takie tarapaty utarło pomię
dzy naszymi kapłanami; nazy
wają to ,,braniem w krzyżo
wy ogień." W podobny spo
sób przysłużono się ks. Kola-
sińskiemu w Detroit. 

Skutkiem takich denuneya-
cyj bywa, że nasi kapłani 
muszą odbywać kosztowne po
dróże do Biskupa i wydawać 
pieniądze na różne przepro
wadzki. Rzadko kiedy zdołają 
uciułać tyle, aby sobie mogli 
sprawić porządną bibliotekę i 
pracować nad swem dalszem 
wykształceniem. Nie pozostaje 
im nawet drobna sumka na 
opłacanie nauczyciela angiel
skiego języka. Księża nie-
miecko-katoliccy mają i oka
zale biblioteki i zwykle w ry
chłym czasie nauczą się po 
angielsku, bo im też spokojni 
ich ziomkowie tak często pie

niędzy z kieszeni nie wppę-
dzają. 

Sens moraln}' z powyż
szych uwag moich pewnie ka
żdy łatwo sam sobie wysnuje, 
a jeżeli kogo zastanowi prze
bijające może z mojego pisma 
„otrzaskanie" z różnemi zawi-
kłanemi kwestyami teologicz-
nemi, dla tego dodaję jeszcze 
jednę uwagę, że byłem przez 
trzy miesiące redaktorem pi
sma niby teologicznego w De
troit, pozostając pod moralną 
opieką światłego profesora w 
birecie, od którego bardzo wie
le skorzystałem. 

Poniżej znajdziecie dwa pro
testy z Bay City przeciw za
rzutom, jakie w nadesłanej 
do Wiarusa korespondencyi z 
24 maja uczynił salonista A. 
Pry liński tamtejszemu obywa
telowi W. V. Przybyszewskie
mu - jeden wygotowany przez 
14 przedniejszych obywateli z 
Bay City, drugi skomponowa
ny w imieniu tamtejszego 
Tow. Nar. Br. Pom. śvv. Ka
zimierza. 

Charakter i sumienie pana 
Przybyszewskiego błyszczą te
raz przed całym światem czy
ste jak dyament, czego mu 
też z całego serca winszuję. 
Wcale nie potrzebuje się gnie
wać na TWwwsa, bo teraz do
piero rozpromieni się chwała 
zasług jego w szerszych krę-
gifch naszego społeczeństwa i 
niepoślednie cnoty jego oby
watelskie posłużą niejednemu 
ąa wzór oraz za zachętę do 
gorliwego spełniania obowiąz
ków narodowych. 

Ale panowie obrońcy aż 
zbyt okrutnie pastwili się nad 
p. Pryiińskim! Podobne grube 
przymiotniki, jakiemi wy o-
kladacie waszą nieszczęśliwą 
otiarę, powolne narzędzie ja
kiegoś swarliwego l'aktoru,'jak 
sami poniekąd przyznajecie, 
ja w oskarżeniu ostrem mojem 
piórem tak pokiereszowałem, że 
jeno wióry pryskały, wszelako 
wobec takiej potęgi, z jaką 
wy wystąpiliście w pole, dosta
łem " rospekt przed waszemi 
pałkami i uważałem za lepsze, 
schować gibką szablę reda
ktorską do pochwy. 

Nieraz )uż i mnie samego — 

zwykle zupełnie niewinnie — 

wzięto na podobne tortury, 
dla tego teraz lituję się nad 
każdym, któremu żywcem skó
rę garbują, a nad p. Pryiiń
skim tem więcej, ponieważ 
mojem zdaniem, w rozpaczli-
wem położeniu, w jakie go pa
nowie wprowadziliście przez 
jakiś amerykański iiocus-po-
cus, sam nie wiedział co ga
dał. 

Podobnie wpływowi nasi 
ziomkowie w May City nie 
znają prawdziwie ludzkiego 
przykazania, że "trzeba żyć i 

żyć pozwolić, bo dbając prze-
dewszystkiem o powiększenie 
własnej .fortuny, złośliwie psu
ją interesa rodakom, nie chcą
cym tańczyć za piszczałką, na 
jakiej Qui wygwizdują. 

W przyszłym numerze po
dam korespondencyą takiego 
wyklętegD z grona wybra
nych, która jednakże jak z gó
ry uprzedzam, zawierać będzie 
wiele prawdy ' 1 w następnych 
dwóch numerach, jaki i wyj
dą przed sejmem, będę poda
wał ciekawe szczegóły o B^ 
City i tamtejszej polskiej'"ko
lonii, aby nasi delegaci w bra
ku drukowanego przewodnika 
(gdyż drukarnia Pielgrzyma 
Polskiego nie zdołała zebrać 
dosyć pieniędzy na nakład) 
zawczasu mogli się bliżej za
poznać z miastem nad zatoką 
i jego stosunkami. 

Nie ma obawy, by szczegó
ły, podawane przez Wa^-a, 
wywoływały w Bay City owo 
ogólne oburzenie, o jakiem wspo
rnika reprezentant klubu potę
żnej 'czternastki. Dwa listy po
dane z tego miasta pod spra
wami Wiarusowemi, są wymo
wnym "dowodem, re Bogu dzię
ki jeszcze nie> 'pańscy tamtej
si Polacy m<ijS chorą wątro
bę. - f • 

Mamy nadto .w Bay City 
mocnych sprzymierzeńców w 
Rycerzach pracy, ula których' 
11 utrus doprawdy więcej pra

cuje, aniżeli byłby to uczynił 
Pielgrzym Polski, który za
miast się opiekować robotni
kami, kazał iiii się wieszać. 

Majster.. 

Nowiny, od reki 

'Ł Stan. 

W wychodzącym w IPitt-
KlHirgES dzienniku The Pitt
sburgh i'iii k'$ z 1 i czerwca wy
czytałem pod nagłówkiem The 
organization of ih:r- Polish ,/{//• 

sars in St. Adalh'H 'jairch re

sult# in threats to hlou; up the hou

se of a priest pomiędzy inncini 
co następuje: 

,,Ks. Miśkiewicz powiada, iż 
odebrał bezimienny list z groź
bą, że plebania wysadzona zo
stanie dynamitem powie
trze a i on sam w jukibądźkol-
wiek sposób zakończy życie. 
Dwóch parafian jego strzeże 
go co noc, aby odstraszyć dy-
namiciarzy. Natomiast twier
dzą ludzie z stronnictwa, p. No
waka, że ks. proboszcz uzbro
ił stojące po "jogo stronie, ko
biety w noże, .które mi wszys
cy Huzarzy (zob.icz Najnowsze 
Kclia na stronnicy -1) będą za-
rzezani w niedzielę rano. 

„Karói T). Nowak, kapitąji  

Huzarów; mówi że wszyscy 
członkowie jego Rycerstwa są 
dobrymi Katolikami i. członka

mi parafii Wojciecha, że 

pozwolenie ks. Miśkiewicza, 
skoro ks. biskup Pehlan udzie
lił Rycerstwu błogosławieńst
wa, uważa za zupełnie zbytecz
ne i że niechęć ks. proboszcza 
pochodzi jedynie z gniewu osp-
bistego. 

„Ks. Miśkiewicz twierdzi, że 
Huzary tylko z imienia są ka
tolikami, ale ze w istocie ża
den z nich nie należy do Ko
ścioła. Mówi przez swego tłu
macza, ze p. Nowak chce ,,opa
nować Kościół," czego on nie 
może dopuścić. Proponuje na 
przekorę Huzarom utworzyć 
lowarzystwo pod nazwą „Ry
cerze św. Kaspra," któreby się 
składało z prawowiernych ka
tolików." 

Natychmiast po przeczytauiu 
tego artykułu zatelegrafowa
łem do naszego korespondenta 
w Pittsburgu, od którego krót
ko przed zamknięciem reda-
kcyi otrzymałem takie wyja
śnienie zawieruchy w mieście 
dymu i pożarów: ;  

Ks.  Miśkiewicz  w  sobotę  zw.>łał  lud  
i  oświadczył,  że  wy jeżdżać  musi ,  bo  mu 
l luznry  za  wic ie  dokueztt ja  i  d(^  tego  
s topnia  podburzy!  nrostaezków,  ż e  s ig  
pozchadzul i  z  brzytwinni  i  nożami,  aby  
wyprawić  rzeź  na  Huzarach  i  organiza
torze  tego  lJyoe is twa.  

W niedz ie lę ,  jak  już  k i lka  rnzy  j , 0 .  
przednio,  znowu ża l i ł  s ig  fc*.  probo=»,-z  
na  Huzarów z  ambony.  

ZawdzigczHĆ trzeba  t .y lko  Panu Bogu 
i  roztropnośc i  kapi tana  I luztrów,  że  w  
lym dniu  do  roz lewu krwi  n ie  przyszło.  

Aby  tem bardz ie j  dopiec  Huzarom,  
udało  Kię  t rzech  przec iwników Rycer
stwa do  rcdakcyi  gaz f ty  angie lsk ie j  i  
kaza l i  w  n ie j  un i ieśa ić  skandal iczny  
a i tykuł .  G.w.eta  też  zaraz  wydrukowała,  
że.  p .  Nowak założ i l  po lsko-żydowskie  
Towarzystwo Zwią/.Uowe,  do  którego  
ty lko  sami  złodz ie ju  na leż  c  bgda  i td .  

Kapi tan  I luza iów Jana Sobiesk iego  
natychmiast ,  to  odwołuł,  Inez  zaraz  po
tem,  w  numerze  /.  I I  czerwca,  podała  
ta  sama gazeta  ar iykt ; !  o  knującym s ig  
zamachu dynunutowyni  nn  p lebania.  

Ui 'por ier ,  n im oddał  ten  artykuł  do  
red-.kcy i  wypukał  o  | ;odz in i«  1' , '  w  no
cy  p .  Nowaka i  powiedz iał  co  s ig  świe
c i .  1 'k jżuo  Na^i i ł  i ro  p .  Nowak,  aby  
tego  at tykułu  n ie  podał  do  gazety .  Gor
l iwy  reporter  zwalał  wing  wv/e lk ich  
nuiżebnyc l i  skutków na  ks .  Miśk icwi-
cza,  o : l  k tórego  s ig  dowiedz iał  o  \\ izc-
komym sp isku.  

Zobaczywszy  z  rana  nowy skandal  w  
gazec ie,  pob icuł  pan  Nowak do  uhl i  r-
tn- ina  i  zaskarżył  l i z  -e l .  : : lóu  nych  wi
c h r z y c i e l i :  J a n a  W a i l a c l i : ; .  T o n i .  C r y  
sz  czy  i i -k i  ego i  Zienukicgct,  k órzy  pu-
b l iczn:c  oszc/e iza l i  Huzarów i  s i^  im 
odgraża l i .  Adwokat  wz iął  o  oskarżo
nych  na  wysok}  knue\ j  a  sprawa wy
l i  czoną została  przed  snd  kryminalny.  

}\iarns poda swoje uwagi 
nad t;\ burzą w przyszłym nu :  

merze, gdyż nie podobna o niej 
milczeć prasie polskiej, skoro 
już gazety angielskie roztrąbi-
ły ją po świecie. 

x Europy. 

Król bawarski Ludwik, zna
ny z amatorstwa, żywych i 
nieżywych piękności, oraz z 
długów, jakie bez przestanku 
zaciągał, marnie zeszedł z te
go świata. 

Kiedy na ostatku popełniał 
jedno szaleństwo po drukiem, 
ogłosili go Bawarczycy wyry;;-
tem i zrzucili z tronu. Tej sro-
moty nie mógł znieść r z-
pustny monarcha i u! opił 
się I I czerwcu w jeziorze. Je

go lekarz przyboczny, który 
chciał ratować topielca, razem 
z nim utonął. 

Ci, którzy się dobrze mieli 
pod królem Ludwikiem, gło
śno szemrzą, iż niesłusznie 
doprowadzono go do rozpa
czy, kiedy był przy zupełnie 
zdrowych zmysłach. Ale, 
sławni doktorzy mouidMfiś 
stwierdzili pod przysięgą, że 
nieboszczyk Ludwik rzeczy
wiście miał bzika i to porząd
nego. Prawowitym następcą 
króla Ludwika jest brat jego 
Oton, liczący lat 38, lecz po
nieważ i ten jest głupi, więc 
będzie tylko, jak to mówią,kró
lem malowanym, a w samej 
rzeczy będzie rządy prova-, 
dził wuj jego, dotychczasowy 
regent królestwa Bawarskiego 
książę Luithpold. 

Lepiej by zrobili Bawarczy-
cy, gdyby utworzyli rzeczpo
spolitą, u nie potrzebowaliby 
więcej oddawać losów swego 
kraju w ręce koronowanych 
waryatów. 
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Wiadomości 
c polskich fcaptanacli. 
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Ks. Roman Guzowaki wkrótce 
•zeniesie si(j  z  Fairchild na nowe 

yu'oboBtwo do niedalekiego od nas 
PitiW, Creeku. Probostwo w Fair-
child z»6 obejmie wyświęcony co-
dopiero w i--oiivain, w Belgii,  ks.  
Babiński.  

— Ks. Krngulski rrs^nf przyjść 
do Independence, lecz teraz Hłyo^bąó, 
żo nadal pozostanie w Junction'" 
City, Wis. {  

Ks. S. Wieczorek l iawi obecnie 
w Toledo, zk.' id wkrótce ma \vy-
jediać na nowe probostwo. 

— Ks. Maezyński donosi mi, 
i i nie jest proboszczem w misyi 
Amberst .1 unction, Wis.,  należącej 
jeszcze do ks. proboszczu Lcxa z 
Stevens Point, lecz tylko tymcza
sowo ma tani spowiedzi św. słuchać 

i t .  d.  

Przv tej  sposcbności,  prostuj v" 
iż  Wielebny ks. proboszcz Lex 
nigdy nie był członkiem ani To
warzystwa Jezusowego, (jak poda--
kin w numerze 17 na podstawie 
niedokładnej inłormacyi)  ani też 
w ogolę jakiegokolwiek zakonu. 
Gimnazjum ukończył w (j lupozy-
cach na Ciernym Szlaku, na uni
wersytecie zaś był w lnnsbrucku 
(pólnocn. Tyrol),  w Krakowie i  
Wrocławiu, gdzio tei odbył slułbę 
•wojskowa j" , {o ochotnik jodno-
roczny, nnreazcio w Monachium 
otrzymał święcenia kapłańskie z  

rak tamtejszego arcybiskupa. Praw
da, że na uniwersytecie w lnnebru-
cku (X).  Jezuici  sa profesorami 
publicznymi, lecz z tego nie wy
nika, iżby każdy tamtejszy aka
demik musiał być Jezuita. — W 

siininaryu.n duchów nem w St 
Francis przy Milwaukee jest 
profesorów — vice-rector k sp :r. 

ks.  l iainer, ks. kanonik Dr. Zar-

detli  i  ks.  Dr, Lebl,  którzy •* 

uniwersytecie w lnusbrucku byli,  

ostatni nawet za czasów ks. Lexa, 
a jednak są księżmi świeckimi; 
równio jak obecny psuboszcz prjŁ^. 
polskim kościele w Stevens Point.  
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