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Fismo tygodniowe dla ludu 
BOŻE ZBAW POLSKĘ! 
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•Nie lekcewa
żyć sobie naszych 
rachunków i napom
nień! 

WIARUS 
od Nowego Roku 

t\łko $1.00 rocznie 
dla abonentów na
przód płacących. 

IWDla dokładnego uregu
lowania naszych rachunków, 
potrzeba koniecznie, aby 
abonenci nasi zapłacili teraz 
za naszą gazetę przynajmniej 
wszelką zaległość aż do 
Nowego roku, to j. do i 
Stycznia 1896 r. Kto nam to 
uczyni przed końcem bieżą
cego roku, tego uważać 
będziemy za wiernego abonen
ta. 

—o— 
Od takiego też na cały 

przyszły rok [1896] tylko 
$1.00 żądać będziemy za 
gazetę, wszelako pod warun
kiem, że tego dolara jeszcze 
przed Nowym rokiem naprzód 
zapłaci. 

—o— 
fWAbonenci, płacący za 

WIARUSA z dołu, będą 
musieli za niego płacić dwa 
dolary rocznie — nawet po 
Nowym roku. 

— o — 
ggpPrzaz to, że dotąd naj

większa cześć naszych abonentów 
odbierała gazetę na mocy obietnicy, 
że za nią, zapłacą, po roku, utra
ciliśmy w ostatnich dwóch latach 
przeszło 4 tysiące dolarów, a wiec 
już nie możemy naiee nadal zaufania 
do takiego sposobu płacenia. Milszy 
nam dolar naprzód, niż dwa, het! 
het! później obiecane, a bardzo 
często na święty Nigdy zapłacone. 
Kto dotąd płacił 2 dolary za 
WIARUSA, płacił i płaci właściwie 
tylko dolara za siebie, a drugi dolar 
szedł i idzie na pokrycie straty, 
jaką nam wyrządził Darmoczytalski, 
który nas o 2 dolary oszukał. Wiec 
i tak dotąd w przecięciu najwyżej 
dolara rocznie za naszą, gazetę do
stawaliśmy. A ile pracy mieliśmy, 
przy wysełaniu rachunków, i ile 
ordynarnych listów się naczytaliś
my od panów Darmoczytalskich, 
to tylko naszym koszom redakcyj
ny m wiadomo. 

— O — 
{^"Abonentom, którzy naj. 

później do dnia 15 Stycznia 1S96 
roku nie bed$ mieli WIARUSA przy
najmniej na rok naprzód opłacone
go (kwotą, jednego dolara) będzie 
gazeta, z małemi chyba wyjątkami, 
wstrzymany. 

—O — 

Nasz poniżej 
wyszczególniony pre
zent gwiazdkowy do
stanie się darmo tyl
ko tym, którzy zapła
cą, wszelki dług za 
WIARUSA aż do oad-

chodzącego Nowego 
roku, a nadto złożą 
całoroczną opłatę na 
r. 1896, w kwocie 
jednega dolara. 

Kto do abonamentu 
dołączy jeszcze 5 
centów na przesełkę 
prezentu gwiazdko
wego, temu prezent 
przesłany będzie tern 
pewniej, najczęściej 
odwrotną pocztą. 

Wyjątkowo dobry stary 
abonent, jeżeli dla bardzo 
ważnych przyczyn nie zdoła! 
w porę uregulować swojego 
rachunku abonentowego — 
jako też każdy nowy abonent, 
z góry płacący — może 
dostać od nas Kalendarz 
Maryański na r. 1896 za pół 
ceny. Niechaj prześle pod 
adresem WIARUSA 15 
centów, a poślemy mu Ka
lendarz Maryański na rok 
1896 opłaconą pocztą w dom. 
Tacy abonenci mogą też 
dostać Kalendarz Maryański 
na r. 1896 od naszego po
dróżującego agenta, jeżeli na 
ręce jego złożą 10 centów. 

ta prezent Gwiazdkowy. 

1. - KALENDARZ MARYAŃ
SKI, E". r. 1S96. 

2. — Książka powieściowa, pod 
tytułem: GDYBY MIEĆ TY
SIĄC TALARuW! 

3. - ZBIÓR PIEŚNI KOŚ
CIELNYCH. 

adnych in 
nych książek w pre 
zencie nie dajemy. 

Organ 

Zjedo. cliicagoskitgo. 
Ostatnia WIARA I OJCZYZNA 

jest wiernym obrazem chica-
goskiej demoralizacyi. 

Na wstępnej stronicy 
spotykamy się z zwykłą de-
klamacyą o ukochanej wierze 
i drogiej ojczyźnie. Deklama-
cya podpisana jest przez szaj-
stra 

Potem następuje „suspen-
dowa^e^ (?!) wszystkich 
towarzystw milwauckich. Mil-
wauczanie nawet nie raczyli 
chicagoskich szajstrów o 
założeniu swego stowarzysze
nia uwiadomić-Na pożegnanie 
ich się suspenduje. 

Jeżeli żołnierz z kraju 
ucieka do Ameryki, nie tylko 
wykreśla się go z liczby 

wojska, lecz nawet gończeiiii 
listami ściga. | 

Radzimy chicagoskim § sz^j-
strom zastosować tę san|ą 
procedurę. | 

Ale zmartwychwstańcy są 
wspaniałomyślni. Oni tylko 
krnąbrnych księży gończemi 
listami ścigają, cywilnych 
drapichrustów nie. 

Dalej idą narzekania na 
p. Machnikowskiego, redakto
ra liberalnego DZIENNIKA 
POLSKIEGO. — DZIENNIK 

POLSKI nietylko nie zyskał 
wcale na tym nabytku 
(Machnikowskim), ale stał się 
nawet jeszcze zażartszym 
obrońcą niezależnego kościoła 
i jeszcze skandaliczniej, niż 
dawniej, występuje przeciw 
księżom prawym." 

Zgadzamy się z WiARą i 
OjczYzNą. Także zgadzamy 
się z ostatnią notatką: — 
,, Dziwne to szczęście mają 
OO. Zmartwychwstańcy. Naj-
zażartsi ich wrogowie niektó
rzy, którzy w pismach pub
licznych najgwałtowniej na 
nich napadają, albo też pism 
tych są redaktorami, kiedyś 
kiedy tylko przybyli do 
Chicago i nie mieli żadnego 
zatrudnienia, ani sposobu do 
życia, właśnie przez nich lub 
u nich pierwsze swe zatrud
nienie znajdowali. 

..Wielu z nich z własnej 
woli, inni z własnej winy 
tracili to zatrudnienie, — i 
stali się najzawziętszymi wro
gami swych dswnych chlebo
dawców. 
,, Oto wdzięczność ludzka...." 

Szczera to prawda, tylko 
trzeba dodać do ,,swych 
dawnych chlebodawców" 
,, wyzyskiwaczy." 

Największy zakon z kliką 
nie zjednał sobie w całei 
Ameryce, między ludem, ni 
duchowieństwem, szczerego i 
otwartego przyjaciela, na 
którego mogliby liczyć. Nagiel 
np. dzisiaj dałby drapaka, 
gdyby znalazł chlebodawcę. I 
tak wszyscy lokaje. 

Czemu? — W krótkim 
czasie każdy inteligentny 
człowiek, pracujący u zmar
twychwstańców, przekonywa 
się, że pracuje dla ohydnego 
samolubstwa, grzesznej pychy 
i — — torby największego 
zakonu. Dobro ludu polsko-
katolickiego jest tylko po 
krywką dla tajnych łajdactw. 

Z tego także wynika fakt, 
że wszyscy'prawie ,,liżyłapy'> 
u największego zakonu są z 
gruntu ludzie popsuci, odzna
czający się wyrachowanym 
faryzeizmem .Zacny charakter 
rzadko się zgłosi o pracę u 
Zmartwychwstańców. 

Wyjątek stanowią pan 
Kaczorowski i może dwóch 
innych. 

Nic więc dziwnego, że ci 
pankowie — służalcy .odwró
ciwszy się od swych ,,chlebo

dawców", błotem ich obrzu
cają. Pokazują, czem są, czem 
byli, czem będą. WIARUS już 
od dawna panka Machnikow-
w prawdziwem przedstawiał 
świetle, za co on nas w 
WIERZE I OJCZYŹNIE czernił. 

Teraz wyszły szydła z 
cha. 

m:e-

Nieproszonych korespon
dentów z Milwaukee prosimy 
udać się pod opiekę JUTRZEN
KI, ZGODY lub NOWEGO ŻYCIA. 
Warchcłó.v WIARUS zawsze 
gromił, grjmi i gromić będzie. 

—o — 
Nauczka, którąśmy dali 

naszym miejscowym burzy
cielom za czasów klecha 
Klawitra, powinna warchołom 

w innych parafiach udowod
nić, że WIARUS i warcholstwo 
tak się zgadzają, jak ogień i 
woda. 

— o — 
Za pomocą szczególną i 

jedyną X. kanonika Gulskie-
go dostał się bohater o zła 
manych żebrach na łaskawy 
chleb do Milwaukee. Teraz 
przyjaciele Pawełka z Szuler 
ni cuchnące przysyłają WIA
RUSOWI paszkwile,aby zacnego 
i zasłużonego X. Gulskiego 
błotem obrzucić. 

— o —  
Już od dawna nie ubliżono 

naszej gazecie tak, jak tego 
nieproszeni oszczercy z 
Milwaukee chcieli dokazać. I 
tak i sak miętosząc, chcieli 
złamane żebra od biedy 
otulić, ujadając na złamanych 
żeber protektora i dobroczyń
cę. 

— o— 
Przyczaili się do naszej 

redakcyi, niby lisy, w 
nadzieji, że sprawiedliwy i 
szczery WIARUS się da złapać 
na plewy, wiejące z, skruszo
nych żeber. 

—o — 
Gruba już ćma zaślepienia 

musiała zamieszać sieczkę pod 
czubkiem lewity, jeżeli sobie 
roi, że tak łacno może 
WIARUSA odurzyć, jak war
chołów fabrykować. 

—o — 
Na szczęście nie zbyt hoj

nie Opatrzność obsypała 
lewitę, aby ,,talenta" rozkieł-
znaną strawić ambicyą. Wil 
czym, obdarzony instynktem 
wkrada się drogą czołobitno
ści przed babami do świątyni 
Pańskiej. 

— o— 
Przymusowa ZGODA tłóma-

czy patryotom mądrości, o 
których się filozofom nie 
śniło. Czego tępa głowa 
Jabłońskiego nie wymyśli, 
pan Brodowski dopisze. 
Słusznie wielu patryotów 

czuje się pod batem nabywając 
Jabłońskieko & Co. literłata-
mi-batożnikami. 

—o — 
Rzeczywiście tylko batoż 

nik może takiego antychrysta, 
jak Kołaszewski, uniewin
nić, i do prawdziwych poli
czyć patryotów, Albowiem 
batożnik, prócz knuta, nahajki 
lub bata nic przed sobą nie 
widzi. 

w 
— o — 

Cicho, buntowczyki 
szeregach związkowych, cicho, 
opryszki, bo bat literacki 
z a w s z e  g o t o w y  W a s  m o r e s  
uczyć! ZGODA jest nieomylną 
ZGODA ma wieczny patent na 
tłómaczenie gorącej miłości 
ojczyzny! — Rety!' 

— o — 
I Waszego zuchwalstwa 

rogi i hardość się 

obozy powinny wszystkie 
prywatne urazy na zawsze 
pochować, i siebie wzajemnie 
nie prześladować. 2) Sądy 
kryminalne. Dzielny . chica-
goski organista dobry zrobił 
początek, zasadziwszy pa
skudnego oszczercę Segersa 
do kozy. 

—o — 

Dobre rad? Wiarusa. ; 

Wszystkim grupom Zwiąż- J 
ku Narodowego radzimy .f 

stanowczo: albo Antychrys
tów, żydów i gałganów J 
wyrzucić z swego grona,alb© f 
z Związku wystąpić. j 

Grupy Związkowe nie po
winny przyjmować do swych-

skruszą!! domów ZGODY, która jawnie 
Batożników naród polski!1 bezczelnie Antychrystów 
nigdy niecierpiał.Nie sądźcie, 'broni. Smutne to są skutki 
aby przyjmował smaganie w 
pigułkach z przewrotnej i 
skarłowaciałej mózgownicy 
swoich ,, pisarzy". 

, przymusowej gazety. 

1 ń 

Batożników redaktorów po
winni polacy bez różnicy 

— o— i party i,lub przekonań na cztery 
Zaiste ciężkre przechodzimy j rozpędzić wiatry. Takimi 

czasy. Antychrystów przyjmu- j batożnikami, są smolarze-
je się długiemi kazaniami do i re<^aktorzy. ,,Zgody ,,Ju-
Związku. Hale patryotów ltrzenki'' "N°wego Życia" ' 
szeroko otwarte są anty- j P°dobni." 
chrystom do szczekania. ! ,Tr , . 
td 4. • • j j • 1 Wszystkim towarzystwom Batoznicy w dodatku jeszcze . ... . . . / 

, , , . , , , . . ; katolickim radzimy się przy-po dalekich koloniach za;, , , J , r % 
łączyc cło stowarzyszenia mil-pomocą przymusowego szpar- i . . . J 

,  - T - 1  1  •  *  i f  i w a u c k i e g o ,  b o  n a  z d r o w y m  gału piekielne ryki antychry- , , 0 . J 

4. . . [zbudowane jest fundamencie stów rozgłaszają. !„ • .. 
; finansowym 1 religijnym. 

WIARUS odtąd bez miłosier
dzia rąbać będzie tę partyą 
w Związku, która jawnie ~ . , . . , 
Antychrystów popiera. Ale i 1 do siS 

Także i grupy związkowe 
najlepiej zrobią, jeżeli z 

liczba antychrystów jest wie prz) łączą organizacyi, bo i 

ZA WIARUSA! 

kszą, niż garnka „niezalei miertne S°b'e zabefie^ 
nych ** ^ pozbędą z, domót 

_ o _  : s w o i c h  t a k i e g o  p i ś m i d ł a ,  j a i  
AR , „ J ZGODA. 
Materyału dla naszej kuźni [ __ 

bez liku się namnożyło. A!e PŁACIĆ 
wszystkich humbugistów,pra- j 
cujących nad naszą zgubą w! . - .. . 
. ^ i • j • t i • i lv i U brOZ1JE obisd n* tym kraju, dzielimy na dwie , • n. • ,r., . * 
.  .  i i . , ,  ;  k o l e i  C h i c a g o ,  M i l w a u k e e  &  
klasy: warcho.ow pod płasz-iS!. Pauli dostanie 0(j- n;. 
czem wiary i warchołów pod; podpisanego, jrźeli się do 
płaszczem ojczyzny. j aie^o zgłoti,dołączając 2 centy 

—o— porto, zsgadkovrą pamiątkę 
Według ZGODY nawet żydz' j P^chćźy. Geo H. HrfTjrd.Geo. 

nam są wzorem.Nawet żydów Old Colonj 
• , r, • , • ! Building Chicago IU. powinniśmy chwalić, im dzię-, ° & • ^ „ 

kować za dobrodziejstwa \ 
Polsce wyświadczone. Reszta!g. jafUfflllBlfiftftK 
literackich batożników w każ jHMlŁiSi łU 1 Oli&filtvEI 
dym numerze na nowe wpada j 
plugastwa. 

—o-
Pluskają niemi jednym j 

tchem aż do końca. Im dalej, 
tem bezecniej ,tem sromotn ej. 
iż trudniej nawet przytoczyć 
ustępy z ich batożnego liter-
łactwa. Lepiej, by świat ich 
nigdy nie widział, żeby nigdy 
pięknego polskiego języka 
nie kalali. 

—o— 
Dwa są lekarstwa na tego 

raka, nasze społeczeństwo 
toczącego: i) Konserwatywne 

to 
A. L. MONROE 

6ALBRA1TH & HESS 
117 W. 3-rd Str. 

Śliczne fotografie gabinetowe 
można n nich dostać pe 99 cea> 
tów tu«in. Spieszyć sie, by nie 
przyjść za późno! Wszyscy proszeni. 

Z szacunkiem ^ 

1< Ł- leoree, CalbraiUi &Besg 
117 W. 3rd Str. 

WIJfONA, MI^N. 

FARMERZY,kupujcie w&ssi 
whisky nBraci GricseJ. Kupujemy 
bardzo tao:o w znacznej ilości i 
możemy wam sprzedawać taniej 
lak inni.Przyjdźcie i przekonajek 
sie. -, -xtj ̂  

mm 
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