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NIE KREDvTUJElY NIKOMU! 

Pouczeni smutne m 
doświadczeniem, po
stanowiliśmy, nikomu 
więcej nie posełać 
gazety na kredyt. 

Wiemy, że utraci
my przez to parę set 
„wątpliwych" abo
nentów, ale pewna i 
to, że oszczędzimy so
bie wiele kłopotów, 
dużo pracy nad pisa
niem rachunków, a 
nadto sporo wydat
ków na koperty, porto 
i t. d. 

to 1 Paźd*ierntka b. r. 

Kto do tego czasu 
— a najpóźniej do 10 

Października 1895 r,, 
nie zapłaci nam zale
głego rocznego abo
namentu ten, bez par
donu, umieszczony bę
dzie na Liście Dar-
moczytalskich. 

Jeżeli komu 12 
miesięcy czekaliśmy, 
to zdaje się — dosyć 
długo. 

Uczciwy abonent 
naprzód płaci za ga-
zete. 

W pierwszym rzę
dzie pójdą między 
Darmoczytalskich ci, 
którzy na ostatku 
odebrali rachunki z 
krzyżem. 

NASZ PREZESI. 
Każdy abonent, ozy nowy czy 

stary, który nam teraz prześle 
caioroozny abonament w kwocie 
$2.00dostame od nas w podarun
ku co następuje: 

1 )  K a l e n d a r z  M  a r y  a ń -
6 k i na rok Pański 1895. 

2 )  W e s o ł y  W i e r s z o k l e -
t. a: — Powinszowania na wszelkie 
przygody, Zaprosiny na wesele i 
piosueczki wesftlne—z obrazkanaś.jj 

3") Przygody Lorka. — 
Ciekawe opowiadanie z czasów 
Piastowskich. 

ftW Jeżeli abonent zamiejsco
wy, zapłaciwszy 2 dolary zaleqiego 
abonamentu, pragnie dostać codo 
piero wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać 5 centów na przesyłką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

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

Liga — Figa. 

Aż człowiekowi głowa 
trzeszczy od sejmów, wieców 
i zjazdów. Tyle mądrych głów, 
tyle uchwał, tyle sprawo
zdań, tyle posłów, tyle pro
gramów, komitetów, wnios
ków, debat, gorączki, burz 
— trudno powiedzieć, czego 
nie brak. O piwie, winie, 
sznapsikach i ciężkich głowach 
nie warto nawet wspominać. 

Najmądrzejsze pono rzeczy 
się działy w Toledo. Tam 
szczyt patryotyzmu z blas
kiem wiary się połączyły. 
Jeszcze w Polsce nie słyszano 
o wylewach serc ligowych, ale, 
skoro echa się za Atlanty
kiem odbiją, ojczyzna z pew
nością powstanie. 

Duchem narodu będą dyry
gować Icek i Abraham. 
Ostatni mianowicie, przejęty 
niezwyciężonym żarem dla 
dobra ojczyzny, nie pozwoli 
chłopom pustemi się odzna
czać kieszeniami. 

— Do czynu, do czynu — 
woła Izrael. Czynów Izrael 
nie dzieli na gatunki. — Od 
prochu i wojny — się modli 
— zachowaj mnie Panie! Do 
pieniondzów prowadź mnie 
Panie! Ot, gatunek! — 

Liga, począwszy od Mili 
Creeku do pejsów Abraha-
mowych, jest jedynem Polski 
zbawieniem. Tam już i kropi-
dlarze w kąt, nie mówiąc nic 
o bezbożnych narodowcach. 

Pan Szwajkart długiemi 
wypracowaniami tłómaczy 
swoją działalność. Dwa tylko 
wydziały dotychczas się życiem 
odznaczyły: oświaty, wyseła-
jąc spleśniałe książki z 
poddasza drukarni zmartwych
wstańców; drugi dobrobytu, 
który na mitingach milwauc-
kich trzydzieści dolarów 
ligowych przepił, nie zdzia
ławszy, jak pan Szwajkart 
twierdzi, niestety, nic. 

Owe przepite trzydzieści 
dolarów ligowych w Milwau
kee są według naszego 
zdania najlepszym owocem 
ligowym. 

Liga pracuje dla ojczyzny. 
Salonista także, bo karmi 
spragnione gardła, smaruje 
je, jak stary wóz lub starą 
telegę, ażeby gładko szło, jak 
Zabłockiemu na mydle. 

Poszły więc owe trzedzieś-
ci . dolarów na dobrobyt 
naszej ojczyzny w Milwaukee. 
Patryotyczny salonista coś 

zwędził, piwiarz coś szarpnął, 
fagas salonowy coś łyknął, 
słowem dobrobyt^się rozpły
nął w różnych kieszeniach. 

Szkoda tylko, że więcej do 
Milwaukee nie przywieziono. 
Tamtejsze piwnice grzeszą 
cnotą bezdenności. 

Z St. Paul 
(Miissr). 

Jakoś i u nas, w St, Paul, 
zaczynają podnosić jacyś lu
dzie niezależną głowę — 
wierni uchwałom związkowym 
w Cliwlandzie — ale na 
szczęście są to tylko jakieś 
obieżyświaty. 

Przybył tu do # nas do 
parafii św. Kaźmirza jakiś 
Małowiejski,i zaczął namawiać 
ludzi do związku. Poszedł do 
naszego proboszcza ks. Gu-
zowskiego i powiedział mu, 
że zna bardzo dobrze ks. 
Majera, że z nim obiady 
gdzieś zajadał, i że on radził 
mu, tu u nas grupę związkor 
w*ą~załozyćptylko żeby ksiąclz 
proboszcz na to zezwolił i 
ustawy potwierdził. 

Na takie brednie ksiądz 
rzekł, że on tu proboszczem, i 
ani ks. Majer ani nikt nie 
ma mu się wtrącać do parafii. 

Gdy to usłyszał Małowiej-
ski, wpadł w gniew i polecał 
do groserysty Kubiaka, 
zaczął wymachiwać rękami, 
kląć. krzyczeć, hałasować i 
odgrażać się, że jeżeli tak, to 
on tu zaraz niezależny kościół 
założy i będzie takim księdzem 
jak i on. — Jeżeli tego nie 
wierzycie, to się zapytajcie 
pana groserysty Kubiaka. 

Ten Małowiejski przybył 
tu z Buffalo, gdzie ludzi 
dużo naoszukiwał, a pan 
Jędrzej Kruszewski powiada, 
że jeszcze tam coś wie. Ten 
Małowiejski drukował kiedyś 
gazetę, ale że głupia była i 
bezbożna, więc upadła. 

Teraz zabłąkał się do St. 
Paul, gdzie szyje kożuchy w 
jednym szapie z Derwicho-
skim, i chce znowu gazetę 
wydawać. 

Poszedłem do ks. Majera 
i spytałem się, czy to prawda, 
aby go znał i zachęcał go do 
rozruchów w naszej parafii,— 
ale ks. M. powiedział, że to 
wszystko kłamstwo co Mało
wiejski powiedział, że go nie 
zna — i że on tylko mówi, iż 
ks. Majera widział u księdza 
Pitasa w Bufli — ale to 
jeszcze nie jest znajomością. 
A gdy ks. Majerowi 
powiedziałem, że Małowiej-
popierają związkowcy z parafii 
św. Wojciecha i że z nim 
był Kałduński, to się bardzo 
zasmucił, i o mało nie roz
płakał, i nic więcej nie po
wiedział. 

Bardzo nas to dziwi, że 
związkowcy, wiedząc co się 

na ich sejmie w Cliwlandzie 
stało; że odstępowali od 
Kościoła i wiary, jeszcze 
popierają takich zuchów u 
siebie, i chcą zachwiać tę 
zgbdę i miłość, jaka panowała 
dątąd pomiędzy nami w St. 
Pluł, i wybrali sobie do 
cjfgaństwa akurat ten czas, 
kiedy ks. Majer był na sej
mie Unii w Bufli. 

Widzicie, moi panowie, że 
dużo hańby na nas spadło, a 
posądzają za to związkowców, 
jak w Bufli miało się stać. 

' Nie ściągajmyż tej hańby 
na siebie tu w St. Paul. — 

f 
Szanowaliśmy się razem, czy 
to związkowcy czy nie związ
kowcy, to też stójmy przy 
tem i dalej aż do ostatka, bo 
inaczej spadnie na nas w St. 
Paul hańba jak już spadła w 
Cliwlandzie. 

: Stójmy o " naszą cześć, a 
takich co nam ją chcą odjąć, 
pędźmy na cztery wiatry. 
| Jeden z mitingouych. 

. » 

Z NIW POLSKICH 
W AMERYCE. 

DELEGACI UNII na 
Sejmie w Buffalo śmiało 
objawiali swe sympatye dla 
naszego WIARUSA — co, jak 
pisze ECHO — doprowadzało 
Pitasa i Slisza do wściekłości. 
— Brawo wam, życzliwi są
siedzi! 

skim businesie gazeciarskim, 
wnet się wrócą. Adres pana 
ex-redaktóra krawca Mało-
wiejskiego jest: St. Paul, 
Minn, c. o. Jarosz, Polish 
Saloon, 250 Thomas Str. 

WIEL. X. ŁUGOWSKI 
z Pine Creeku, Wis., dzielnie 
się spisał na Sejmie Unii w 
Buffalo. Polewka, jaką tam 
nawarzył Pitasowi i bliszowi 
do dzisiaj ciąży im na żołądku 
X. Ługowskiemu zawdzięczać 
trzeba, że wydawca tygodnika 
POLAK W AMERYCE odebrał 
nauczkę, aby pismo to było 
nadal redagowanem przyzwoi-
ciej — w duchu zgody, a nie 
miotało oszczertw i nie pod
burzało braci przeciw bra
ciom. — Dzięki X. Ługów 
skiemu przestał też być 
tygodnik POLAK W AMERYCE 
obowiązkowym organemUnii. 
Członkowie tej organizacyi 
będą mogli go jednakże abo-
nować pod dogodniejszemi 
warunkami, płacąc 75 centów 
rocznie. 

SEKRETARZEM Unii 
jest obecnie p. Zagórski zSt. 
Paul, który już dawniej 
bezpłatnie — ten urząd pias
tował. Dotychczasowemu se
kretarzowi p. Różanowi w 
Buffalo płaciła Unia 400 
dolarów rocznej pensyi, p. 
Zagórski będzie pobierał 500 
doi. rocznie. i 

PAN FRUZYNA z Mani
towoc, Wis., pewnie dopiero 
teraz, z WIARUSA, dowie się. 
że obieżyświat Małowiejski, 
którego on ożenił z swoją 
córką, tak samo jest krawcem 
jak on .Niechże teraz pogodzi 
się z losem, sprowadzi zięcia 
do Manitowoc, i z nim razem 
zabierze się do szycia kożu
chów, a ręczymy,, że straty, 
jakie ponieśli na gentlemeń-

DELEGACI europejscy 
pp. Balicki i Dr. Lewakowski 
byli w niedzielę wieczorem 
nahali Pułaskiego w Chicago, 
gdzie Związek Sokołów Pol
skich w Ameryce urządził dla 
nich popisy gimnastyczne. 
Potem pośli na bal polski w 
hali Walsha, dany przez grupę 
związkową ,, Polonia.'' Bal 
otworzył polonezem p. Dr. 
Lewakowski. 

DETROIT, Mich. -
Wskutek samobójstwa ban 
kiera Juliusza Stolla i następ
nego bankructwa jego banku, 
stracili Polacy tutejsi około 
9 tysięcy dolarów. 

KROPIDŁO, znane chica-
goskie pisemko humorystycz
ne, już od wóch tygodni nie 
wyszło — z powodu, że 
dotychczasowy redaktor jego 
uzyskał dobrze płatną posadę 
przy akcyjnym DZIENNIKU 
POLSKJM, która cały czas jego 
zajmuje, a nie tak łatwo 
na prędce znaleźć dla KROPI-
D!A innego odpowiedniego 
kierownika. 

W MINTO, w Północnej 
Dakocie, płacą za pszenicę — 
bez szmotu 40 ct., ze szmo-
tem 36 centów. Pszenica 
dobrze się tam obrodziła. 
Niektórzy farmerzy umłócili z 
160 akrów — 6ooo buszli! 

Z LIGĄ już bardzo krucho'. 
Tylko 10 delegatów zamiej
scowych reprezentowało ją na 
Sejmie w Toledo. Te 750 
dolarów, które ofiarował p. 
Jerzmanowski, uszczupliły się 
0 33 dolary. Cały majątek 
Ligi wynosi już tylko 736 
dolarow. Książki, które po
darowano agencyom do Lu-
dington i Mili Creeku, łakome 
wiedzy chłopstwo porozkra-
dało. 

ZJEDNOCZENIE Polsko-
Rz. Katolickie rozlatuje się. 
Na Sejmie w South Bend 
delegaci z Bay City i z 
Pittsburga wyraźnie oświad
czyli, że ich grupy odłączają 
się od Zjednoczenia. Z temi 
samemi pogróżkami opuścili 
Sejm delegaci z Cleveland, z 
Toledo i Milwaukee. 

Dotychczasowi członkowie 
Zjednoczenia P.. R. Kat. w 
Milwaukee stanowczo zakła
dają osobną organizacyą. 

BUFFALO, N. Y. - • Pan 
M. J. Sadowski, dotychcza
sowy wydawca i redaktor 
ECHA, opuścił już nasze miasto 
1 objął biuro sekretarskie przy 
Związku N. P. w Chicago. ^ O 
Gazetę będzie mu tymczasem 
redagował p. Tomasz Łoba-
rzewski, administrątoremEcHA 
zaś ^ mianował p. Sadowski 
zecera Adomajtisa. 

Z NEW BRITAIN, Conn. 
— Biskup naszej dyecezyi 
odebrał tutejszą misyą ks. 
Dr. Misickiemu z Menden, 
a ustanowił dla nas probo
szczem ks. Bojnowskiego. 
Kapłana tego już dawno 

za wszyscy chcieliśmy mieć 
proboszcza, a więc lud bardzo 
mile go przyjmie i odstąpi 
odszczepieńca Kamińskiego. 

ST. JOSEPH, Mo. — W 
niedzielę, 14^ Wrześnią znowu 
w naszym polskim kościele 
nabożeństwa nie było —tylko 
na tablicy na plebanii było 
napisane, że ludzie mają iść 
w country na nabożeństwo. 
— Parafianie wysiali skargę 
na znienawidzonego probosz
cza do Delegata Papieskiego 
ks. Satolliego. 

KLECH KLAWITER, 
jak pisze pewna gazeta Buffa-
loska, w swej parafii nieza
leżnej, słynie z gorącego 
kochania dzieci. , .Bierze je 
na kolana, pieści, całuje i to 
cukierkiem, to centem obda-

y.'' — Nic dziwnego, że w 
Buffalo powtarza się to samo, 
z czego znanym był Klawiter 
już w starym kraju. — Ale 
polscy rodzice niechaj mają 
baczne oko na tego wszetecz-
nika, by im dzieci nie psuł, 
jak to czynił gdzieindziej!.... 

WIESZATEL Neumann 
zjechał na pospolitego baka
larza przy szkółce św. Jadwigi 
w Chicago. — Gdyby go 
chicagoskie leki nie były 
ratowały, byłby nędznie zmar
niał. 

SLISZ do tego stopnia 
zaniewidział, że nawet za 
kieliszkiem macać musi po 
stole. — Wdzięczny dziekan 
buffaloski przyrzekł kalece, iż: 
mu da utrzymanie do śmierci. 
— Pięknie to i szlachetnie, 
tylko szkoda, że taka łaska 
spotyka niegodnego. 

O SEJMIE Związku Nar. 
Pols,, pisze chicagoski 
SZTANDAR : 

,, Jedną z ważniejszych 
uchwał tego sejmu — jest 
uregulowanie pośmiertnego. 
Dotąd zdarzało się tak, że 
niejeden związkówiec odbierał 
$i.20C, a nawet $1.500, a 
inny tylko $6óo. Kto miał 
szczęście pochować trzy żony, 
ten za każdą pobierał $300 — 
inny, żyjący w celibacie, mógł 
rozporządzać tylko $600 na 
wypadek swej śmierci. Anor
malny ten stosunek sejm XI 
uregulował w ten sposób, że 
$900 stanowi wysokość po
śmiertnego. Jeżeli związko
wemu umrze żona, otrzyma 
on §300, tak jak dotąd, lecz 
na wypadek powtórnego oże
nienia się i śmierci drugiej 
żony, nie dostaje on nic, aż 
dopiero gdy sam umiera, 
spadkobiercy otrzymają $600. 
Jeżeli zaś związkowy umrze 
pierwej, niż jego żona, lub 
gdy jest nieżonaty, tedy 
spadkobiercy otrzymują $900* 
pośmiertnego.Tym sposobem. ' 
nie dzieje się nikomu krzywda 
i jest nadzieja, że wielu mło
dych ludzi, dotąd stroniących 5 

od Związku, aby , ,nie płacić^ 
na czyje żony" — połączy się ; 
zwiększając szeregi organiza-

.  •  1 1  . F . . . .  cyi . 
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