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•Nie lekcewa-
zyc sobie naszych 
rachunków i napom-
nien! 

Wiemy, że na far
mach teraz po 
Wszystkich Świętych 
już są pieniądze, a 
więc od abonentów 
naszych z polskich 
osad farmerskich te
raz przedewszyst-
kiem spodziewamy 
się zapłaty za nasza 
gazetę. 

Kto dostał napom
nienie, niechaj się 
wiele nie ociąga,jeno 
idzie na pocztę i po
śle „Wiarusowi" je
go ciężko zapracowa
ne myto. 

Mi nw prezent. 

Kto nam prześle 
abonament na rok 
bieżący, dostanie na
stępujący prezent 
gwiazdkowy: 

1. - KALEM DARZ MARYAŃ-
SKI, na r. 1896. 

2. — Książkę powieściowa, pod 
tvtu^em: GDYBY MIEĆ TY
SIĄC TALARoW! 

3 .  - ZBIÓR PIEŚNI kOŚ-
CIELNYUH. 

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

URYWKI. 
W Milwaukee wszyscy cenią 

WIARUSA jako niezłomnego 
szermierza dla każdej dobrej 
sprawy. 

—o — 
Czytaj więc, Michałku, 

wiernie nasze pismo. Korzyści 
dla Ciebie iTwego,,Kuryera" 
są bez granic. 

W Chicago taki panuje 
popłoch w kołach kropidlar 
skich, że każdy z zdumieniem 
cię pyta: Co to będzie? 

—o— 

Ale dobrze chicagoskim 
mądralom się dzieje. Z 
otwartemi oczami szli za 

lewitą Ickiem. Niechaj teraz 
płacą. 

—o— 
Skoro w Milwaukee dopro

wadzą wszystko do porządku, 
radzimy Chicagowianom pro
sić Milwauczan, aby ich 
przyjęli. 

W Chicago bowiem panuje 
anarchia. Dziadowskie kasy 
pośmiertne każdy dureń może 
zakładać. 

—o — 
Na co lepszego w Chicago 

się nie mogą zdobyć, bo za 
wiele jest wielkich ludzi i 
szajstrów. 

—o — 
W Chicago obecnie zbie

rają, co od dawna siali. Lewita 
Icek, zaledwo do Chicago 
zawitał, wyklinał swoich 
wrogów, i to wyklinanie 
dzisiaj górą. 

— o— 
Kiedy się ukaże sprawo

zdanie z gospodarki parafial
nej największego zakonu ? 
Wszakże solennieX.Wincenty 
Barzyński je obiecał.... 

— o — 
Ale on chory, i to rzeczy

wiście chory. Rezygnuje" z 
posady proboszcza,bo al 1 e s 
i s  f u c z ,  a l l e s  i s  p l a j -
t e. 

— o — 
Kropidlarstwo plajtę, liga 

plajtę, solidarność duchowień
stwa chicagoskiego plajtę, bo 
żydzi nie chcą więcej poży
czać. 

— o — 
Czas też, aby i zdrowie 

było plajtę. Co ma menażer 
za sobą? Zmarnowane życie. 
Śmierć pełną zarzutów sumie
nia. 

— o— 

Co widzą Zmartwychwstań
cy przed sobą?Groźną ruinę. 
Bo niechaj tylko towarzystwa 
parafialne zaczną muzykować, 
ciekawych doczekamy się 
rzeczy. 

— o —  
Upadek kropidlarstwa do 

tego szybkim krokiem pro 
wadzi. Chłopiska już widzą, 
w jakie depnęli błoto. 

— o ~  
Im prędzej cała humbugie-

rya Zmartwychwstańców ru
nie, tem lepiej będzie dla 
ludu chicagoskiego i dla 
Polaków w Ameryce. 

— o — 

Zobaczymy wtedy lizusów: 
wierszokletę Zachajkiewicza, 
wieszatela Najmanka i tę całą 
bandę nadwornych fagasów 
w prawdziwem świetle. 

—o— 

Przy końcu zwracamy uwa
gę kropidlarzom na to, że, 
prócz w Wisconsinie, i w 
Michiganie, Ohio, Pennsyl-
vanii i Nowym Yorku bez
prawnie ,, business "prowadzą. 

. - o —  

Sowa biblioteka. 

Zarząd ligi zmartwych
wstańców przyjął z podzięko
waniem radę WIARUSA, aby 
do Milwaukee bibliotekę 
posłać. Komitet oświaty 
szpera w wszystkich katalo
gach ku zbawiennym celom. 
Każdy Milwauczanin dostanie 
dzieło, które go w ©ka 
mgnieniu natchnie do piel
grzymki d© Chicago. Tymcza
sowy program tak się przed
stawia . 

1) Ignacy Czerwiński: Cudow
na historya trzech punktów. 

2) Księża milwauccy: Rozmy
ślania św. Jana z Radziejewa. 

3) Ig. Górski:Mowy Klemensa 
Bielińskiego. 

4) M. Huntowski: Historya 
parafii św. Trójcy. 

5) Fr. Raniszewski: Nawróce-
cenie się Abrahama von South 
Chicago. 

6) F. Wesołowski: Siora mit 
die draj bachurkes czyli żydowska 
pustelnica. 

I) I. Kamiński Cuda O. Win
centego w Texasie. 

8) FI. Wyciński: Stosunek 
pani Kiołbasinej do największego 
zakonu. • 

9) Michał Kruszka: Jak.-t^z«ba 
zakładać spółkę drukarską,? 

10) M. Detlaff: Zmartwych
wstanie trzech chorągwi. 

I I )  P a r a f i a l n e  b i b l i o t e k i : E n c y -
klopedya cudów i rachunków 
największego zakonu. 

12) Jan Szmitt: Poezye piątko
wego świniożercy. 

I tak dalej. Wybór dzieł 
niezły. Ręczymy, że po prze
czytaniu książek chłopiska 
w Milwaukee o nowem 
Zjednoczenia więcej marzyć 
nie będą, Bibliotekę przywie
zie do Milwaukee pan Manna. 
Na ślicznie przystrojonym 
wasągu, w cztery woły do
świadczony rataj zawita do 
Milwaukee. Komitety dobro
bytu i śpiewu mu będą 
towarzyszyć. Milwauccy wieś
niacy w odpowiedniej garde 
robie się stawią na rynku, 
Ogolić się nie trzeba, wy
starczy siermięga, powrozem 
związana. 

Z Chicago. 
Trudno uwierzyć ,do jakiego 

stopnia przywódzcy Zjedno 
czenia p. o. B. S. J. potracili 
głowy. Klemens Bieliński 
lata po parafiach gdyby 
opętany. Na Kantowie ryczał 
jak nieboskie stworzenie, 
chociaż mało mu to pomogło. 

Bielińskiemu chodzi o ofis. 
Sądził, że jako prezydent 
Zjednoczenia napędzi polity-
tykierom strachu, i coś capnie 
Ale brutalnego krzykacza 
wszędzie znają. 

Cała jego praktyka adwo
kacka ograinicza się na 
podszczuwaniu biednego ludu 

polskiego do procesów .Potem 
obdziera chłopów jak się 
patrzy, WIARUS tyle dokonał, 
że kobiety dla wielkiej wsty~ 
dliwości Klemka do jeg° 
ofisu same więcej nie chodzą, 
aby go na nieczyste myśli 
nie narazić. Sam przedemną 
Klemens do tego się przyznał, 
ciesząc się z pracy WIARUSA, 
j a k  s i ę  w y r a z i ł :  „ C n o t a  u  
m n i t e  g r u n t . "  

W towarzystwach kropidlar-
skich powszechne panuje 
rozdrażnienie. Odłączenie się 
Milwauczan zadało Zmar
twychwstańcom cios śmier
telny, Pokątnie, ale dosyć 
głośno mówią, że księża 
milwauccy otwarcie potępili 
całą gospodarkę O. Wincen
tego. Tego i on się nie 
spodziewał. Złamany na zdro
wiu, nie wierząc nikomu, 
albo już zrezygnował, albo 
niebawem to uczyni i na 
zawsze się z Chicago usunie. 
Jego następcą będzie X. 
Siedlaczek. 

Rozsądniejsi obywatele 
dobrze wiedzą, że zmuszony 
jest się usunąć. Pali się przed 
nim i za nim, pod nim i nad 
nim. " 

Dotychczas przy nadcho-
dzącem niebezpieczeństwie 
uderzył w bęben 30 towa
rzystw, Kiołbassa et consortes 
chłopów rykiem spędzili do 
kupy i stał Goliat między 
karłami. Ale upadek zjedno
czenia, a zarazem i kłótnie w 
towarzystwach nadal na 
publiczne popisy swojej popu
larności menażerowi służyć 
nie będą. 

Do tego dziwią się ludzie, 
czemuO. Wincenty obiecanego 
sprawozdania z długoletniego 
swego panowania nie daje? 

Cały program publicznych 
humbugów wyczerpał się do 
ostatniej kropli. Liga, za 
pomocą której Zmartwych
wstańcy chcieli nad całą 
Polonią zapanować, należy już 
do przeszłości. Nic nie 
pozostaje menażerowi. tylko 
rachunek sumienia i uczciwa 
praca, ale ani do jednego ni 
do drugiego nie ma pohopu. 
Szwindel upadł pod własnym 
ciężarem. 

W żadnej parafii chicago-
skiej księża tak nie usiłują 
wszystkiem kierować, jak 
Zmartwychwstańcy. W koś
ciele oni rządzą, kasą kościel
ną oni rządzą, w szkole ich 
kreatury i ich podręczniki, 
począwszy od elementarza, 
rządzą. 

Czego w kościele i szkole 
ludowi nie mogą do mózgow
nicy napędzić, przymusowemi 
i nieprzymusowemi gazetami 
uzupełniają. 

Była nawet pogłoska kiedyś, 
że cały interes Jlarawaniarzy 
chcieli zmonopolizować. Za
mierzali postawić ogromne 
stajnie, aby przy pogrzebach 

i ślubach dostarczać karet 
lub karawanów. 
Na cmentarzu polsko-czeskim 

dwadzieście parafii chowa 
umarłych, Zysk z sprzedaży 
lotów cmentarnych i z po-
kładnego, wynoszący co 
kwartał kilka tysięcy, Zmar
twychwstańcy biorą na niby 
— sierociniec polsko-czeski, 
a w rzeczy samej Sierociniec 
Zmartwychwstańców. Bo na
przeciw ich drukarni stoi, i 
przeważna liczba dzieci jest 
z parafii Zmartwychwstańców. 
Są liczne przypadki, że biedne 
sieroty chicagoskie do innych 
sierocińców trzeba odsyłać. 

Parafią tak ogromną ufun
dował O. Wincenty, iż dwie 
trzecie dzieci polskich wcale 
do szkoły parafialnej uczęsz-
nfe może. 

Jakaż to różnica między 
Milwaukee i Chicago. Tam 
śliczne kościoły, śliczne 
szkoły, i ludziska po większej 
części każdy w swoim domku. 
W Chicago na Stanisławowie 
menażer umyślnie parafii przez 
wiele lat nie dzielił, korzy
stając, ba, wyzyskując dobrą 
wiarę ludu polskiego. Każde
mu przy kościele, i to blisko 
miło siedzieć. Mamy więc 
małą liczbę bogaczy i tysiące 
biedaków, którzy już, choćby 
całe życie oszczędzali, sobie 
loty własnej więcej kupić nie 
mogą. 

Jakie ztąd się dzieje zgor
szenie przy tak gęsto na-
p c h a n y c h  d o m a c h ,  j a k  t r u d n o  
wychować dzieci, każdy 
przyzna. Co najsmutniejsza. 
Milwaukee avenue przybiera 
coraz bardziej charakter Clark 
ulicy. Domów nierządnych 
wszędzie jest pełno. Wieczo
rami małpiska aż się mrowią. 

Kara Boża Zmartwych
wstańców minąć nie może. 
Liczne zbrodnie na biednym 
ludzie polskim kiedyś się 
zemszczą. 

Wielu obywateli już dzisiaj 
przewiduje burzę na Stani
sławowie, w porównaniu z 
którą wszystkie hałasy po 
polskich osadach tylko były 
krzykiem dziecięcia. 

Na Wojc'echowie ta sama 
panuje gospodarka. Byli 
Częstochowiacy długo w 
Zjednoczeniu nie zostaną. Sta
ra nienawiść dalej panuje. 

Z asystentami tam się 
dzieją cudowne zjawiska. X. 
Radziejewski miał w ostat
nich 8 latach 20 asystentów, 
jeżeli nie więcej. 

Tak kościelne property 
jak i Hala Puławskiego w 
długach toną, Lada chwila 
cała wielkość pęknie. 

Na Bridgeporcie ludzie się 
cieszą z pięknej nowej szkoły^ 

Mimo ciężkich czasów X* 
Nawrocki dokonał swego. 
Gdyby każda parafia takiego 
miała gospodarza, inaczejby 
wyglądało. 

U X. Pyplatza na Town 
Laku. krzyki ustały. Prawdą i 
Bogiem nigdy tam zawieruchy 
nie było, ale niesumienny 
kontraktor, który ,,jobu'' nie 
dostał przy budowie nowego 
kościoła, chciał się na księ
dzu zemścić. Wyjechał, jak 
Zabłocki na mydle. 

Lewicie Kozłowskiemu ja
koś suchoty kieszonkowe 
dokuczają. Mnie się zdaje, że 
gdyby X. arcybiskup obała-
muconym ludziom dał prawo
witego księdza, puściliby 
Kozła z torbą. Prawdziwy to 
kozieł. Zgroza człbwieka 
przechodzi, gdy się przysłu
chuje rozmowom brukowym 
i  n i e - b r u k o w y f h  o  K o ź l e . . . .  
Ludzie, zdaje się oszaleli. 

Parafia X. Langego, z 
samych Kaszubów złożona, 
stoi pod każdym względem 
najwyżej z wszystkich parafij 
polskich w Chicago. Wiedział 
X. arcybiskup, kogo zrobić 
swoim doradzcą w sprawach 
polskich. 

Pan Adalia Satalecki chciał 
podczas ostatnich wyborów 
zostać sędzią wyższym na 
tykiecie populistów. Odebrał 
tylko pięć tysięcy głosów, 
podczas gdy jego przeciwnik 
Henryk Shepard dostał 
głosów sto dwadzieścia i pięć 
tysięcy. Zatem p. Adalia 
został zupełnie zawiany, i 
zakopany. Nigdy jeszcze w 
Chicago nikogo przy wybo-
tak nie pobito jak p. 'Adalię. 
Nikt go nie żałuje, chociaż 
chłopom teraz imponuje ; jako 
ex-kandydat na urząd wyso
ki!?! On i p. Klemens — 
dwóch dobranych braci. 

Obchody u nas, jak zwykle, 
się dzielą na obozy i oboziki. 
Dzięki Klemensowi rozbił 
się wspólny obchód i na 
Wojciechowie. 

Cieszymy się jednakowoż 
nadzieją,że z upadkiem i usu
nięciem Zmartwychwstańców 
lepsze u nas będą czasy. 

Z uszanowaniem 
Naclbuchodonozor Sówka. 

PŁACIĆ ZA WIARUSA! 

Potęga reklamy. 
Trąba reklamy wrzasnęła: Mamy 
Wspaniałe dzieło dziś sztuki 
Biegnijcie prędzej — za earśd 

pieniędzy 
Prowadźcie syny i wnuki. 
I ludzie pctoali się do tej sali. 
Dziadek prowadził tam wnuczka 
Lecz wnet spostrzegli ci, co się 

zbiegli, 
Że to nie sztuka — Jecz sztuczkal 

Malowane pelerynki 1 

Ta ostatnia moda, 

Która naszym pięknym" paniom 
Sporo wdzięku doda. " • 

Byle tylko w dalszej modzie ~ 
Dla tem większej chwały .•-* 

Pan»e własn% ręką twarzy 
Swych nie malowały, 


