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WIARUS 
od Nowego Roku 

tiSRo $1.00 rocznie 
dla abonentów na
przód płacących. 

który 
winien 
będzie 
przed 

Jg§P"Dla 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. 

, {pgr* Abonenci, płacący za 
WIARUSA z dołu, będą 
musieli za niego płacić dwa 
dolary rocznie — nawet po 
Nowym roku. 

— o— 

Rachunek, ile 
abonent pozostaje 
do Nowego roku, 
każdemu jeszcze 
Gwiazdką posłany. 

—o — 
E£gPPrzoz to, że dotąd naj

większa cześć naszych abonentów 
odbierała gazetę na mocy obietnicy, 
że za nia zapłacą po roku, utra
ciliśmy w ostatnich dwóch latach 
przeszło 4 tysiące dolarów, a wiec 
już nie możemy mieć nadal zaufania 
do takiego sposobu płaceuia. Milszy 
nam dolar naprzód, niż dwa, het! 
het! później obiecaue, 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, 
jaka nam wyrządził Darmoczytalski, 
który nas o 2 dolary oszukał. Więc 
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 Darmoczytalskicli, 
to tylko naszym koszom redakcyj
nym wiadomo. 

-X-0 — 

|agf~Abonentom, którzy naj
później do dnia 15 Stycznia 1896 
roku nie będą mieli WIARUSA przy
najmniej na rok naprzód opłacone
go (kwotę 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 nad

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

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

ISF" 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, na r. 1896. 

2. — Książka powieściową, pod 
tytułem: GDYBY MIEĆ TY
SIĄC TALARo W! 

3. — ZBIÓR PIEŚNI 
CIELNYCH. 

KOŚ 

in
nych książek w pre
zencie nie dajemy. 

Pan Waw
rzyniec Radomski z 
Winony pojedzie na 
początku przyszłego 
tygodnia do Chicago 
jako podróżujący a-
gent ,,Wiarusa.'7 Po
siada on, jak dawniej, 
nasze zupełne zaufa
nie, i kto mu zapłaci 
abonametza „Wiaru
sa," to tak dobrze, 
jakby wprost na ręce 
wydawcy pieniądze 
przesłał. 

Nie lekcewa
żyć sobie naszych 
rachunków i napom
nień! 

Co Dam się nie podoba. 

Tak ważna sprawa jak 
zakładanie nowej organizacyi 
w Milwaukee, nie może ujść 
baczności WIARUSA. Z tego 
co dotychczas uchwalono, wi
dać, że Milwauczanie są na 
dobrej drodze. Pewne jedna
kowoż ukazują się usterki. 

I) Zakładają jednolity po
datek dla wszystkich, ogra
niczając wiek wstępujących 
do lat 50. Jednolity podatek 
jest nasamprzód niesprawie-
wy .Albowiem miody człowiek 
mówmy od lat 24, ma daleko 
większą szansę do długiego 
wieku, niż człowiek starszy. 
Jestto przecie zasadą w wszyst
kich kompaniach zabezpiecze
nia życia :płacić według wieku. 
WIARUS dobrze rozumie, w 
jakiem się Milwauczanie znaj
dują położeniu. Mają przed 
sobą rezultat głupiej gospo
darki chicagoskiej. I trudno 
wybrnąć z błota największego 
zakonu. Ale teraz jest właśnie 
czas. 

Podajemy lekarstwo. Czemu 
raz na zawsze nie otworzyć 
szeroko drzwi młodzieży ? 
Wszakże na niej sami budu
jecie Wasze nadzieje. Statuta 
wisconsińskie pozwalają przyj 
mować młodych od lat 18. 
Czemuż w konstytucyi nie 
zrobić paragrafu np. takiego, 
że towarzystwa składające się 
z młodzieży od lat 18—24 
płacą nieco mniej od zwykłego 
podatku. Byłby to pierwszy 
krok do stopniowego podatku 
i nareszcie po kilku latach 
możnaby cały podatek według 
wieku uregulować. A swoją 
drogą byłby to czysty zysk 
dla stowarzyszenia, bo 

1) zjednałoby się młodzież. 
2) ryzyko śmierci w wieku 

18 — 24 lat jest najmniejsze. 

II) Drugi zarzut nasz jest 
przeciwko podziałowi towa
rzystw na $400 i $800 klasowe. 
Towarzystwa już istnieją. Nie 
można ich tworzyć. I z pew
nością, wszystkie bez wyjątku, 
przyjmą §Soo. To wyklucza 
wiele biednych, którym na 
$800 nie sięga, a na $400 
możeby sięgło. Zatem niechaj 
w każdem towarzystwie każ
demu będzie wolno się 
zabezpieczyć na $400 lub 
$800.Możnaby dodać i-.więcej: 
$1200, $1600, $2000, gdyby 
chciało się odpowiedni płacić 
podatek. Sekretarz generalny 
nie miałby żadnych trudności. 
Bo zamiast liczby członków, 
liczyłby tylko tyle tysięcy 
dolarów, na ile towarzystwo 
się asekurowało. Wszakże i 
w stowarzyszeniu ,,Catholic 
Knights of Wisconsin" w 
w jednej i tej samej grupie 
niektórzy na tysiąc, a niektó-' 
rzy na dwa tysiące się 
zabezpieczają. 

Innych zarzutów WIARUS 
przeciwko nowej organizacyi 
nie ma. 

Nasze uwagi są oparte na 
doświadczeniu starych i 
wytrwałych organizacyi. Za
pytajcie się jakiegokolwiek 
agenta kompanii zabezpiecze
nia życia, a powie wam to 
samo. Sam zdrowy rozum 
dyktuje cośmy powiedzieli 

Dziwi nas bardzo milczenie 
Michałka w tej całej sprawie. 
Dużo trąbi o organizacyi, ale 
żadnych nie podaje myśli. 

M4sz Michałku, i udowod
nij WIARUSOWI W czem zbłą
dził. 

alffi iirifii 
Milwaukee. 

Z lepszą może materyalną 
korzyścią dla W IARUSA byłoby 
umieścić dosłownie Pańską 
korespondencyą. Ale, zasta
nawiając się nad strasznemi 
może skutkami ogłoszenia, 
cofnęliśmy się. WIARUS jest 
zawsze otwarty dla wroga i 
przyjaciela. Zatem odpowia
damy Panu, co nam rozum 
i serce polskie dyktują. 

Sprawa chodzi o nowego 
proboszcza parafii św. Stani
sława. WIARUSA bardzo mało 
obchodzi, kto tej dostąpi 
godności, czy bohater o 
złamanych żebrach, czy inny. 

Jeżeli WIARUS kogokolwiek 
popiera, najpierw się przy
patrzy, jakiego koloru ptaszek. 

W pierwszej parafii, gdzie 
ks. Szularecki był asystentem, 
to jest na chicagoskiem 

w Chicago ,,business" się 
był popsuł. Tam znowu czy-
chał na „coś." Nareszcie 
nadarzyła się okazya. Wyra
finowaną grzecznością ludzi 
u św. btanisława w Milwaukee 
odurzył. 

Teraz opozycya. 
Występujesz Pan szcze

gólnie przeciwko X. Gulskie-
mu. W korespondencyi 
wrzekomo p^zez Szanownego 
Pana napisanej, są rzeczy, za 
które X. Gulski mógłby Panu 
taką sprawić niespodziankę, 
jaką sprawił chicagoski orga
nista „Djabłu". 

wylądowaniu i w najszczerszych 
chęciach założyliśmy „DOM EMI
GRACYJNY" w Nowym Yorku, 
który w obec wszelkich naszych 
starań, w obec chlubnych poświęceń 
się osobistych, stał się czczą, ofiarą 
bo wydatki przewyższały siły nasze, 
a solidarnego naszego poparcia nie 
było — przeto DOM POLSKI 
EMIGRACYJNY tak, jak my 
pragnęli utrzymać się nie mógł. 

Widzimy jednak obce narodo
wości, broniące swych współroda-i 
ków, jak Szwedzi, Duńczycy, 
Niemcy, W łosi, Ajrysze, Węgrzy 
i t. d., którzy mają protekcyjne 
towarzystwa, mają swoje Emigra-
cyjne Domy w Nowym Yorku, lub 

WIARUS, znając troszeczkę w innych portowych miastach. 
osady polskie w Ameryce, 
twierdzi, że Polacy AV Mil-

Czyżby tyl£o nam Polakom, około 
dwumilionowej ludności w Amery 

waukee dotychczas najlepiej jce' na siłacłl 1 chęciach zbywać by 
stoją. Księża, ciągle dzieląc i m!ał°? Pewnieże "ie! Niech nam 
parafie,przyczynili siędo tego. i . '>.SC'7'le 1vo1do tuszy<S bło8« 
.. - i '- • j WT . i nadzieje, że coś zdziałamy, gdyż z iz wiele tysięcy między Wami + . 5 3 

, . . stanowczą nosimy się myślą wskrze-
mają piękne własne majątki. j szenia tegoż DOMU EMIGRA-
Macie ładne kościoły, szkoły, jcYJNEGO. 
towarzystwa, spokój. .. . To 
zawdzięczacie Waszym księ
żom, a szczególnie X. 

Będąc w Hazleton, Pa., choć 
nie licznie zebrani podczas 40-to 
godzinnego Nabożeństwa dnia 28-0-0 

Gulskiemu. Co zdziałał | Października r. b., rozpoczęliśmy 
męczennik o złamanych że-jo tem naradę i po wspólnem poro-
brach w Milwaukee —j zumieniu się postanowiliśmy zapro-
gdzie są pomniki jego pracy VVie]- Księży Braci naszych w 

Wkręcił się jak wesz w | CŁl7stusie na wspólną naradę, aby 
tłuszczem nasmarowany koł-1 Jeszeze raz> ale już stanowczo, 
nierz i teraz do otwartego j Podmesc EMIGRACYJNY, 
buntu Was prowadzi. Wszakże! ^lamy już obecnie ułożone 
ten lewita wcale do Milwaukee INOWE Plany, zamierzamy użyć no
nie należy. Żyje między Wami środków; nawet pewne po-
na łaskawym chlebie. paicie już mamy zapewnione, wa. 

Ciężka Was spotka kara!rnnki także nam Postawicie, 
Tj • •. na podstawie których Dom Emi-boza za wszczynanie zaburzeń 

r 1 , J i owacyjny istnieć będzie i to z daleko parafialnych. ^ imniejsz? t„fla.tó|> g 

WIARUS kandydata nie ma. ] zadowoleniem,niż przedtem. Należy 
Tyle z naszej strony jedna- ] tylko nam porozumieć się ze sobą, 
kowóż dodajemy, że Ty, Panie j w-v1;,ra^ członków (quorum), usta-
Jerzy, i Twoi przyjaciele, !novr*c towarzystwo protekcyjne i 

| czarną się odpłacacie niew- i inkorporowac na prawach sta-
Bridgeporcie, w kilku tygod-1 dzięcznością Waszym najlep-!nu XoweZ° Yorku> które to towa-
niach takie wywołał zaburzę- Szym księżom. irz-stwo tak zorganizowane, nazy-

" " T , . jwać się może ..Polish Association 
Jak Najprzewielebniejszy !for protection of 

X. Arcybiskup zadecyduje, j 

nie, że całe Chicago o niem 
śpiewało. 

Potem się leczył z niby 
złamanych żeber, przyjmując 
delegacye dziewic i pokazując 
im blizny swego „męczeń
stwa '4 ?! ? 

Do drugiej dostał się parafii 
chicagoskiej u X. Radziejew-
skiego. I tam w krótkim 
czasie już się gotowało. 
Wreszcie na Radziejewie u-
mówił się z proboszczem, aby 
okłamać biskupa, podzielić 
sąsiadowi, X. Franciszkowi 
Krollowi, parafię, i lewitę 
zrobić proboszczem. 

Przyszedł lewita do pro
boszcza św. Kaźmierza z 
patentem i czekał.... Tenże 
jednakowóż mu powiedzia 
„idź na . połowę, którą 
urwałeś.'' 

Lewita z świętym z 
Radziejewa pomylili się w 
rachubie. Sądzili, że jeżeli 
połowę urwią, X. Franciszek 
drugą sam odda i zrobi 
lewitę wielkim człowiekiem. 

Tak się nie stało. Lewita, 
skłopotany i J zmartwiony, 
poszedł do Milwaukee, bo 

emigrants.' 
Mc , 1 • , . , . . ^ t i nawet hotel odpo-

a niechaj będzie, żałować Jwiadni ku temu w Nowym Yorku 
Was będziemy, jeżeli lewitę j a po prawnem inkorportmama 
dostaniecie, i jeszcze więcej j towarzystwa, będziemy mieli bez-
Was żałować będziemy, jeżeli wątpliwie poparcie. 
sobie za niego 
kijami odgrażać. 

będziecie 

CYRKUŁARZ 

w sprawie 

Dorna Emigracyjnego. 

Grono wspaniałomyślnych 
księży polskich rozesłało do 
duchowieństwa polskiego w 
Ameryce następujący cyrku-
larz. 

Nanticoke, Pa., 7 Listop. 1895. 

Wielebny Księże Dobrodzieju! 

Mając zawsze na celu jedynie 
dobro naszego polskiego Indu, przy-
przybywającego na Amerykańską 
ziemię, niejednokrotnie staraliśmy 
się nim opiekować przy samem 

.w 
-t 
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Dla tego wiąc wzywamy Wiel. 
Księży Polskich i prosimy, aby 
raczyli radą swoją i pomocą po. 
pierać starania nasze, wspólnie 
działać, dla dobra polskiego narodu. 

Zapraszamy przeto niniejszem 
Wiel. Ks. Dobrodzieja, aby raczył 
łaskawie przybyć na wspólną nanu ~ 
dę (meeting) o „DOMIE EMIGRA
CYJNYM" do Nanticoke, Pa. na 
dzień 27-go Listopada 1895, we 
Środę przed Niedzielą adwentową. 
Miting rozpocznie się o godzinie 
10. na plebanii u księdza B. 5 

GRAMLEWICZA. 

ts, ~ 

Ks. B. GKAMLEWICZ 

Ks. T: KLONOWSKI 

Ks. B. DEMBIŃSKI. 

Ks. T. JAKIMOWICZ. 

V'i 
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PŁACIĆ ZA WIARUSA! 


