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BOŻE ZBAW POLSKĘ! 

Winona, Minn., dnia IT Października 1895 rokn. Rok 10 Nr. 41. 
(Entered at the FostofUce Winona Minńaota as „Second Class" mail matter). 

ADJMS& WIARUSA.: Wiarus, 113 — W. 4 Str., opposite POST OFFICE, Winona, Minn 

Zdrowaś Marya'' i podpisem 
Ot moje sentymentą! 

Redaktor 1 wydawca: Hieronim Derdo walri. 

Panu Józefowi 
Grdaniec w Erie, Pa., 
pozwalamy kolekto-
wać w tem mieście 
pieniądze za naszą 
gazetę* Posiada on 
zupełne nasze zaufa
nie. 

Wydawca ,,Wia
rusa'' poszukuje zrę
cznego ,,kolektora,1' 
któryby zechciał po
dróżować dla naszej 
gazety. 

Rasz nowy prezent. 
Kto nam prześle 

abonament na rok 
bieżący, dostanie na
stępujący prezent 
gwiazdkowy: 

1. - KALENDARZ MARYAŃ-
SKI, na r. 1896. 

2. — Książkę powieściową, pod 
tytułem: GDYBY MIEĆ TY
SIĄC TALAROWI 

3. — ZBIÓR PIEŚNI KOŚ
CIELNYCH. 

Więcej do 
tego prezentu ani w 
tym, ani w przyszłym 
roku przydawać nie 
będziemy. 

Panu Teofi
lowi Derdowskiemu 
w Minto,w Północnej 
Dakocie, wolno ko-
lektować abonament 
„Wiarusa" w okolicy 
tamtejszej. 

; ' jf1 ' V ^ j '*<P* 

Do Sżanowmcli Rodaków 
pod libra pnslii. 

Z przyjemnością ogłosiliśmy 
słuszne Wasze zażalenie na 
kradzieże literackie, przez 
tutejszych dorobkiewiczów 
w najbezczelniejszy sposób 
praktykowane. 

Mylicie się jednakowóż 
bardzo, Szanowni Rodacy, 
sądząc, że prawa autorów i 
wydawców zagranicznych są 
w Stanach Zjednoczonych 
bez protekcyi, Dzieło np. w 
Poznaniu wydrukowane ^naj
dzie i w tym kraju opiekę 
przed wyzyskiwaczami. Trzeba 
tylko kopią drukowaną bez
z w ł o c z n i e ,  n i m  s j ę  d z i ę t o  
n a s p r z e d a i w y ś t aw i, 
posłść db bibliotekarza kon-^ 
grćsu- 'w Washirigtbfti#**' z 
prośbą o tak zwane „copy
right • 

Ale tego z Poznania 
nie można wprost uczynić. 
Trzeba sobie wybrać tutaj w 
Stanach Zjednoczonych ja
kiego agenta lub jaką firmę, 
która w swojem imieniu do 
Washingtonu napisze. 

WIARUS chętnie każdemu 
autorowi i wydawcy swoje 
pośrednictwo ofiaruje. Za 
,,copyright'4 płaci się mały 
podatek, zależący od objętości 
dzieł? 5O centów do 2-3 
dolarów. 

Skoro w ten sposób autor 
lub wydawca się zabezpieczy, 
nie wolno w całych Stanach 
Zjednoczonych jego dzieł bez 
jego pozwolenia drukować. 

Mamy przed sobą dzieło 
Janssena , .Geschichte des 
deutschen Volkes'', drukowa
ne w Frybergu u Herdera. 
Jestto dziewiąte wydanie z r. 
1893-go.Na odwrotnej stronie 
tytułowej czytamy na dole: 

,, Eriterred according to 
Act of Congress in the year 
1876, by Joseph Gummers-
bach of the firm of B. Herder, 
St Louis, Mo., in the office 
of the Librarian of Congress 
at Washington, D. C.'; 

Prawda, że Herder ma 
filią w St. Louis, Mo., ale 
to bynajmniej nie jest po
trzebne. Gdyby np. jakikol
wiek wydawca za naszem 
pośrednictwem chciał sobie 
wyjednać ,,copyright" wysta
ralibyśmy się o usunięcie 
wszelkich przeszkód legal
nych. Możecie także, Panowie, 
pisać do Washingtonu o 
kopią statutów, tyczących się 
tych interesów. Adresuje się: 

Librarian of Congress 
W a s h i n g t o n ,  D . C .  

North America. 
Wystarczy napisać: 

Dear Sir! 
Please send me a copy of 

the copy right rules. 
Respectfully 

Odezwaliście się do sumie
nia tutejszych Polaków. 
Szanowni Rodacy! 

WIARUS zna sumienie 
tutejszych dorobkiewiczów* i 
liter-ł-atów lepiej, niż Wy! 
Szkoda papieru, aby pisać o 
ich sumieniu, bo sumienia 
nie mają. 

W końcu dodajemy, że dla 
każdego nowego wydania o 
,, copyright" wystarać się 
można. Zresztą panowie wy
dawcy mogą u Herdera w 
Fryburgu się przekonać, że 
i w Ameryce jest lekarstwo 
na złodziej i literackich. Puka
nie do sumienia amerykań
skiego w tej sprawie to 
rzucanie grochu na ścianę. 

Wiemy dobrze, jakie na 
WIARUSA padać będą gromy 
za; sprawiedliwość, ale bynaj^ 
mniej1 to ńas nie odstrasza 
od walki z tutejszymi' humbu-
gistami, łaptchłopami f zło
dziejami . . -

Wszystkie europejskie pis
ma prosimy w imieniu spra
wiedliwości o przedrukowanie 
powyższej odezwy. 
Z braterskiem pozdrowieniem 

Rodak i sługa 
H. Derdowski 

wydawca i redaktor WIARUSA. 
Winona, Minnesota. 

Co robić? 

Sprawa katolicka między 
polakami w Ameryce wszędzie 
fermentuje. Wszystko wszę
dzie wisi na włosku. — Co 
robić ?* — pytają się tu i tam. 

Klika hultajska zmartwych
wstańców jednym jedynym 
głosem większości nasyciła 
w Zadbęcie swój wilczy ape
tyt. Wszystko musi być w 
jednem mieście i basta. 

Podobna polityka gardłem 
wychodzi porządnym ludziom 
i księżom w całej Ameryce. 
Zmartwychwstańcy i ich przy
jaciele mają najstarsze, naj
większe i najbogatsze parafie, 
lecz wszystko w długach 
tonie. W innych miejscach 
mniej ludzi, większa bieda, 
chuda fara — ale bez długu. 
Bo ludzie dla Boga pracują. 
Zmartwychwstańcy pracują 
dla kasy zgromadzenia. Co 
rok tysiące ciężko zapracowa-
nego grosza wędrują do 
Rzymu. Zabrnęliśmy z kliką 
w błoto, więc trzeba się wy
lizać. Co robić? 

Związek narodowy nie na
daje się dla katolików. 
Gdyby nie energia katolików 
narodowców na sejmie cle-
velandzkim, • byłby związek 
już dzisiaj w objęciach socya-
listów, anarchistów i bezboż
ników. Do tego większość 
jawnie dążyła i dążyć będzie, 
aż karku nakręci. 

— Co więc robić? — Jest 
Unia. Ma organizyą, ma kasę 
pośmiertną, ale czy też i tam 
czasem bziki w St. Paul i 
Buffalo nie odgrywają roli „w 
jednem mieście?" Nie twier
dzimy, tylko się pokornie 
pytamy. Jeżeli już wszystka 
mądrość ma być w ,,jednem 
mieście," niechajże każdy z 
nas założy coś swojego w 
jednem mieście. 

Na to się jednakowóż zgo
d z i ć  n i e  m o ż e m y . N  a m  j e s t  
o r g a n i z a c y a  k a t o l i c  
k a potrzebną. Zjedno 
czenie jest dobre — na papie
rze. Ludzi nie potępiamy, 
nawet pod opieką kliki. Lud 
j e s t  d o b r y .  Z m a r t w y c h 
w s t a ń c ó w  w y r z u c i ć  —  
ot cel i konieczna potrzeba 
naszej polityki! 
- Czemu; tv duchowieństwo 
śWićckie hie może; się 
i się naradzić ? Czemu ciągle 
klika chicagoska zmartwych
wstańców ma nas rozbijać? 
Czemu ta klika • rtia ciągle 

~W 
i Co robić? 

ami 1 innemi humbugami 
d burzyć? Niechaj siedzą 

Noble ulicy! Niechaj trzy
mają wszystko ,, w jednem 
fieście," w jednej parafii, ale 
niechaj to nie sięga po za 

ranice tego miasta i tejże 
rafii. 
Brać n. p. owe wyklęcie 

Kozłowskiego. Pięknież 
to wygląda, rozsiewać przy
musowym szpargałem podob
ne brudy w całej Ameryce? 
-jrKto nawarzył tego kwasu? 

Zmartwychwstańcy. - -
zwołać zebra

nie księży świeckich. Między 
n|mi mało jest nieporozumień. 

•Każdy z nich Begu dziękuje, 
żę żyje. Jeżeli krzywo na 
siebie patrzą, to właśnie dla 
tęgo, że ten jest za zmar-
\#chwstańcem, drugi przeciw. 
i puże sobie zarzuty robić. 

tPrecz z największym zake-
rilm! Precz z burzycielami 
z ^naszego grona! 

jPrecz z ich ligami i admi-
nistracyami ,,w jednem mieś
cie." 

^ jest - bez 
folwarków największego za
konu. Sami bez nich żyć 
możemy, bez nich się rządzić 
możemy, bez nich i bez ich 
przymusowych piśmideł się 
dowiedzieć możemy, co się 
w świecie dzieje. Precz z 
temi pijawkami, krwi i wiary 
ludu polskiego! Dosyć tego. 

Zawsze schyzmy, zawsze 
punkta, zawsze ligi, zawsze 
łajdactwa ,,w tem jednem 
mieście." Katolickie dwory 
leśniczych — Boże zachowaj 
nas od tej zarazy — teraz po 
osadach polskich grasującej— 
a idącej z tego gniazda, które 
ma wszystko ,,w jednem 
mieście." Parafie kliki — 
fundują ten nowy humbug 
masoński. 

Do dzieła więc bracia! 
Precz z kliką! Precz z gał-
gaństwem ,,w tem jedynem 
mieście." 

URYWKI. 
Pokorna klika zmartwych

wstańców prosi publiczność: 
nie patrzeć na nasze uczynki, 
lecz zasady. 

—o— 
Uczynki swoje wspaniało

myślnie poddają krytyce 
WIARUSA, zasady zaś Ojcu 
św. samemu. 

—o— 
Klika robi rozbrat między 

uczynkami i zasadami. Zasady 
są na papierze, uczynki nikogo 
nie obchodzą.... i basta. -

—o — 
Wygodniejszej drogi do 

wielkości- na fyiti świecie 
trzeba' - szukać* ; Przypomina 
nam? owego zbója, który 
higdy pacierza nie mówił, ale 
nad łożem swojem . zawiesi 
tabliczkę z „Ojcze Nasz i 

Podobny luteralizm kiedyś 
brał czasami górę. Ale dzisiaj 
mnichowi z jego kapturem 
więcej potrzeba na łapanie 
baranków, jak nabożnego prze
kręcania ócz. 

—o— 
Jak mnich Marcin Luter 

po cichu swoje broił, a otwar
cie ewangielią kręcił, tak też 
i mnich Icek po cichu na 
wszystko zezwala, byleby, 
na pozór, wszystko było 
najuroczyściej religijno-patry-
otycznem ?! ? 

—o — 
Kościół rzymsko katolicki 

nie prosi nikogo o zasady. 
Sam je według rozkazu 
Chrystusa Pana albo głosi, 
albo jako wynikające z słowa 
Bożego tłómaczy. Kościół 
żąda od nas uczynków, nie 
ryku o zasadach, i to uczyn
ków zgodnych z zasadami 
Kościoła katolickiego. 

- o— 
Ostateczne sejmy kropidlar-

stwa odznaczały się rykiem 
bydlęcem -szajstra i jemu 
podobnych o zasadach, ale 
o własnych brudach ryczące 
kropidlarstwo wolało milczeć, 

— o —  
Ostatnia ZGODA bardzo 

niemiłosiernie traktuje lewitę 
Kruszkę z Milwaukee. Z nosa 
mu pono świeczki wiszą i za 
uszami się zieleni. 

—o— 
Ten lewita, jak sam w 

KURYERZE Michałka pisał, 
chciałby być ojcem aż 
sześćdziesięciu synów. Teraz 
się przymila do cioci Katolicz
ki zChicago,słomianej wdowy. 

Z tego stadła może kopa 
synów się znajdzie i będzie 
uniwersytet patryarchalny w 
całem słowa znaczeniu. Ino 
ZGODA nie powinna tak głośno 
0 tajnych miłostkach gadać. 

—o— 
Skarb Rapperwyiski nie 

powinien nam za bardzo głów 
zawracać. Mamy tutaj w 
Ameryce daleko bezpieczniej
sze depozyta dla pieniędzy, 
niż nawet w Szwajcaryi. 
Podczas wojny europejskiej i 
śkarb rapperswylski pójdzie 
z dymem pożarów 

— o— 
Komitet dobrobytu milczy. 

Kieszenie są puste. Rety 
ludzie od ligi, z Mili Creeku, 
od Zadbętu, zmiłujcie się, 
a przyślijcie pieniędzy na 
dobrobyt! Świeży teraz 
jęczmień, świeże i smaczne 
piwo. Zatem dalej Ojczyzna 
w wsi Milwaukee jeszcze żyje 
1 żyć będzie, byleby z Chicago 
komitet dobrobytu więcej 
dolarów między naród pusz
czał. , 

' ^ v "" -i . _ • " 

Dwa nazwiska pod Jedną czap
ka zawsze brzydko wyglądają. 
Zwracamy na to uwagę szajstrowi. 
Figuruje w „Wierze i Ojczyźnie" 
jako prezydańt" pod następującym 
tytułem: -

ZARZĄD ZJEDNOCZENIA: 
Klemens J. Bieliński, Prezydent, 

689 W. 17 Str., Chicago, 111. 
Na drugiej stronnicy tego sa

mego piśmidła figuruje szajster pod 
własnem ogłoszeniem jako: . . 

KLEMENS J.BELIŃSKI 
ADWOKAT POLSKI. 

Kto więc jest adwokatem, kto 
prezydańtem? I jednego i drugiego 
pospolićie liczą do klasy szajstrów. 
Lecz dobrą byłoby rzeczą dla kropi-
dlarzy wiedzieć, czy ich naczelny 
muzykant się nazywa Be-lióski czy 
Bieliński. Dwóch nazwisk nawet 
szajstrom nie wolno otwarcie nosić. 

— O — 
Często także spotykamy się z 

szajstrem jako Bilińskim. Z imie
niem Klemek w akuratnie ten sam 
sposób szajstruje. W podziękowaniu 
szajstruje. W podziękowaniu pań
stwu Wawrzonom podpisał się J. 
Klemens, w powyższych ogłosze
niach pisze się Klemens J. 

— ° — 

Trudno więc powiedzieć, jak 
się szajter właściwie nazywa. Abyś
my i my zawsze tego ulubionego 
osobnika tak nazywali, jak jako 
syn swojego ojca na to zasłuży, za
pytujemy się organu kropidlarzy, 
kto z niżej wymienionych jest zna
nym powszechnie szajstrem: 

1) Klemens J. Bie-liński? 
2) Klemens J. Be-liński? 
3) Klemens J. Bi-liński? 
4) J. Klemens Bi-liński? 
5) J. Klemens Be-liński? 
6) J. Klemens Bie-liński? 

— o — 
Sześć zupełnie odrębnych naz

wisk z imionami mamy przed sobą. 
W przypadku ważnych dokumentów 
należałoby się sprawdzić, kto je. 
podpisał. Z pewnością metryka, w 
Bninie zapisana, węzeł gordyjski 
rozwiązałaby. Ale mamy prywatną 
informacyę, że szajster i w Samo" 
strzelskich dobrach pod Nakłem 
dobrze jest znanym. Piastował na
stępujące urzęda: gęsiarka, świniar 
ka, oślarka, parobczaka, parobka, 
parobasa, rataja — dalej w Amery
ce: fagasa krawieckiego, łapacza 
psów (dog-eatcher) hycla czyli ra
karza, konsztabla, nocnego stróża 

— szajstra. 
— O — 

Bajka Mickiewicza. 
W pamiętnikach bestyo-gra-

ficznych Ezopa, jest wzmianka o 
uczynku miłosiernym chłopa i o 
pewnego węża postępku łajdackim. 

C h ł o p  i  ż m i j a .  
' Całej bajki nie przytaczamy. 

Znakomicie odzwierciedla się w 
niej mizerya gadu od największego 
zakonu z Chicago i ciepło kożuszka 
poczciwego ludu polskiego, przy
garniającego przeziębłych,' skost
niałych i śronem obsypanych wę
żów do swego łona. Słuchał boży 
ludek „ z po.czciwęm świeckiem 
duchowieństwem żebraczego gło
su, zmatwychwstańeów. Pokornie, 
bardzo pokornie błagali o poparcie 
opinii publicznej. Wszakże o wiarę 
nam chodzi, ciągle śpiewali, iak 
częstochowskie dziady. I nam o 
wiarę chodzi, odpowiadali księża i 
lud, zatem ręka w rękę* Tymczasem 
sierść na mniszej garderobie zaczęła 
błyszczeć, gdyby szmelcowana,^^ 
podgardle zwisło do kolana, brzuch. 
do ziemi. Nie dmuchał Icek więcej 
w łapy. Ożył, nasrożył, się rozkrę
cił się, do góry się wyprężył, syk- \; 

k&b&ićką wiarą polaków, Ł-oraz; jck 
oświatę i dobrobytem .muszą i>y<5: 
w jednem mieście; to jćst; 
"w odwrotnem centrum *" mojego 
hałatu. _/ . ; • * 

PŁACIĆ ZA WIARUSA! 
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