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I 0&»Nie lebśewa-
żyć sobie 
rachunków i napom-
nień! ^ I 

WIARUS 
* ? •  

od Nowego Rok a 

Wko $1.00 rocznie 
dla abonentów na-
przód płacących./ ! 

^"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 1 
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— 
Abonenci, płacący za 

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

—o— 
33!^ Abonentom, którzy naj

później do dnia 15 Stycznia 1896 
roku nie będą mieli WIARUSA przy
najmniej na rok naprzód opłacone
go (kwotą jednego dolara) będzie 
gazeta, z małemi chyba wyjątkami, 
wstrzymana. 

—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 dolara. 

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

— O 

fW Wyjątkowo dobry stary 
abonent, jeżeli dla bardzo 
ważnych przyczyn nie zdoła 

porę uregulować swojego 
rachunku abonentowego — x O 

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. 

Kasz prezent Gwiazdowy. 
1. ~ KALENDARZ MARYAŃ

SKI, na r. 1896. 
2. — Książka powieściowa, pod 

tytułem: GDYBY MIEĆ TY
SIĄC TALARÓW! 

3. — ZBIÓR PIEŚNI KOŚ
CIELNYCH. 

m^ihŻadnych in
nych książek w pre
zencie nie dajemy. 

SZTANDAROWI. 
u-

Nasz podróżujący 
agent p. Wawrzyniec 
Radomski- odwiedzi 
jeszcze przed Święta
mi nasze dziedziny w 
Gostyniu, Spnngva-
lley i La Salle, JLL., 
St. LouisJSt. Joseph, 
Mo., i w Omaha, 
Nebr. 

Naszym agentem 
i meżem zaufania na 

€. 

Albertę, Minn,, i oko
licę, jest p. Franci
szek B&rdoński. Wol
no mu odbierać 
wszelkie pieniądze 
dla naszej gazety. 

W Menomenee, 
Menekaunee i Mari
nette wolno kolekto-
wac zaległy abona
ment i zbierać prenu
meratę dla „Wiaru
sa* 1 naszemu ae^en to wi 
p. Teofilowi Róźek, 

Organista pan Jó
zef Gdaniecz naszego 
upoważnienia będzie 
agitował dla naszej 
gazety, kolekto wał 
za nią pieniądze i 
zbierał nowych abo
nentów, w Erie, Pa. 
i w Buffalo, N. Y. 

PanMichałek Men
dyk z Dannevirke, 
Nebr., ustanowiony 
przez nas kolektorem 
abonamentu „Wiaru
sa" w Nebrasce. 

,, Sztandar" chicagoski 
ważamy, jako jedną z naj
lepszych gazet naszych. Nie 
mamy więc najmniejszego 
zamiaru wszczynać polemiki 
z przyjacielem. Wolno jedna-
kowóż ,, Wiarusowi" nastę
pujące zrobić uwagi: „Sztan
dar" z dnia 6go Grudnia 
pisze: s 

Gdy Morgenstern, przehulaw
szy kilka tysięcy związkowych 
pieniędzy, czmychnął do Kanady 

krzyknięto iż w Związku sami 
złodzieje, którym lud nie powinien 
uf ad. Gdy sekretarz Zjeinoczenia 
P. R. K. pod opieką. Serca 
Jezusa, naraził swą organizacyą na 
stratę kilkunastu tysięcy dolarów, 
zdemoralizował członków i.... kto 
wie nawet czego się nie dopuścił 
— na sejmie Zjednoczenia podzię
kowano mu za uciążliwą, pracę, a 
następnie z honorami żegnano od
jeżdżającego do Europy... 

Kto nie wierzy temu, niech 
przeczyta z owych • czasów „Ku?. 
Polski", Dziennik Chic." i ,,Wiarę 
i Ojczyz." 

Związkowi Morgensterna nie 
odprowadzali do Kanady!. T 

Odpowiadamy: P. E$. 
Straszyński ani- -złamanegd* 8prawdy. 

pokropiono i połamano.... 
Zresztą ,, Sztandar" się 

zapomina, twierdząc, że 
proboszczem powinien być 
ten ksiądz, którego lud 
pragnie". Na co wtenczas 
potrzeba Biskupów lub 
Papieża ?..Ostróżnie,bracie! 

centa z kasy Zjednoczenia nie 
ukradł. Jedyne co mu szajster 
zarzuca, jest, że nie wypisa* 
pośmiertnego na całą liczbę 
umarłych, narażając temże 
swoją organizacyą na długi i 
— smrody. Lecz czy to 
prawda — kwestya. Szajstrowi 
nie można wierzyć. Morgen
stern ukradł i uciekł. 
Straszyński nie ukradł nic i 
jako uczciwy człowiek 
wyjechał. Dalej pisze ,,Sztan
dar": 

Znowu jedna ,,tłusta" parafia 
w Milwaukee staje się przyczyną 
niezgody pomiędzy tamtejszymi 
księżmi. Jakże to smutno, że ci, od 
których mamy prawo wymagać 
dobrych przykładów, którzy uwa
żają się za ,,naturalnych" przy-
wódzców ludu — zamiast byó 
wzorem jedności i zgody — drą 
koty ze sobą o sukcesyę po zmar
łym konf ratrze.... 

Podług naszego zdania, parafia 
nie jest dla księdza, lecz ksiądz 
dla parafii. Proboszczem powinien 
być ten ksiądz, którego lud pragnie, 
a nie ten który pożądliwem . okiem 
spogląda na obfite dochody parafii... 

Odpowiadamy: W Milwaukee 
dotychczas zawsze była zgoda 
między księżmi i ludźmi. Kto 
tam koty drze o parafią św. 
Stanisława Kostki, sam 
,, Sztandar *' nie mógłby 
powiedzieć. Daleko trudniej 
byłoby „Sztandarowi" wska
zać palcem na tego księdza 
milwauckiego, który pożąd
liwem okiem spogląda na 
obfite dochody parafii.... 
Podobne potępianie księży 
zacnych i zasłużonych nie 
wchodzących nigdy fórtką lub 
oknem, „lecz drzwiami, do 

Co sądzić o obecnem 
położeniu? 

Boleść przenika serce każ
dego polaka-katolika, gdy 
patrzy na rozkład i demorali-
zacyą w obozach, wiernie 
przy wierze katolickiej stoją
cych, Wszędzie duch lokal
nych zjednoczeń, się zakrada. 

Największa dotychczas 
organizacya, zjednoczenie 
katolickie, chociaż bynajmniej 
nie upadła, groźne w tej 
chwili przechodzi koleje. 
WIARUS, znający doskonale 
tajne sprężyny i sprężynki, 
szarpiące naród polski na 
kawałki, znowu zmuszony 
jest powiedzieć kilka słów 

Dwie tylko są przyczyny, 
nie więcej, obecnej fermentacyi 
w naszem spółeczeństwie. 

1) Ambicya takich Zmar
twychwstańców, Pajtassów, 
Kiołbassów, szajstrów, rekto
rów detroickich i im podob
nych. Robią niby dla chwały 
Bożej, lecz w sercu ich nad 
krzyżem tronuje ,,Ja".... 
,,Ja" muszę rządzić. 

2) Istnie dziadowskie 
u r z ą d z e n i e  w s z y s t k i c h  
naszych kas pośmiertnych, z 
wyjątkiem nowo założonej w 
Milwaukee., !Bo, nie licząc się 
z naturą ludzką, z pewnemi z 
góry znanemi zasadami 
śmiertelności ludzkiej, chcą 
pod hasłem patryotyzmu lub 
wiary gromadzić dolary,gdzie 
natura odmawia. Chcą pędzić 
starych strychów, fryców, 
dziadów wszelkiego gatunku, 
rodzaju i smaku, gdy tym 
natura zawiasy, gdzie kości 
wiszą, już nie olejem, lecz 
wodą lub niczem nie smaruje. 
Kłócąc się. dzielą własną 
chudobę na obozy, lecz o 
wychowaniu i organizowaniu 
młodzieży pódrastającej im 
się nie śni. Jakiem prawem, 
w imieniu uczciwości i zdro-

całość, na własne zmuszone 
będą liczyć siły. Ojciec syna, 
pociągnie. Więcej nie trzeba. 

Krom tej jedynej poprawki, 
byłoby było lepiej, wielką 
utrzymać organizacyą. Złe 
bowiem między polakami się 
szerzy i szerzyć będzie. To 
złe ma wyznanie wiary w 
jednym wyrazie: 

,, Narodowiec." 
Tam się to złe kryje, tam się 
mnoży, tam się czuje o 
własnych siłach i w krótkim 
czasie przybiera pod wzglę
dem religii, drugi tytuł 

, .Niezależny." 
Znane to rzeczy. „ Narodowiec 
— niezależny" staje się 
ideałem popsutych polaków 
w Ammeryce. Nie wiedzą 
biedacy w głupocie i pysze 
swojej, jak ten naród, którego 
imię, noszą, właśnie z winy 
,,narodowców —niezależnych'' 
zginął. 

Ostrzegamy więc naszych 
czytelników przed tą zarazą. 
Zapowietrzeni tą gangreną 
wylądują w krótkim czasie w 
amerykaniźmie bez języka 
polskiego i bez wiary 
katolickiej. A, Wy, panowie, 
którzyście już dosyć nabroili 
Waszemi „ambicyami,'' dać 
spokój dalszej nienawiści. 
Pogodzić się i mężnie zjed-
noczonemi siłami stawić czoło 
wspólnym wrogom. 

Drobne uwagi. 

której jest członkiem, serdecz
nie z nim się pożegnała. 

—o— 
EATON, Wis. - X, 

Małkowski, niedawno z Wau-
sau na tutejszą parafią prze
znaczony, pono ma iść do 
Oshkosh, gdzie by się zajął 
budową nowego kościoła. 

—o -
CHICAGO. — S ajstra 

Bielińskiego wyrzucono z hali 
podczas ochoclu Listopado
wego na Kaźnrerzowie, w 
parafii ks. Fuhrmana. Mówią 
nawet, że go potem na 
dworze mocno poturbowano, 
O tym człowieku żaden 
uczciwy śmiertelnik dobrze tu 
nie mówi. 

BUFFALO. — Tutejsza^ 
REFORMA,niby polska gazeta, 
wydawana przez obrzydliwego 
bezbożnika E. Karwowskiego* 
przestała wychodzic. 

—o - • 

Gatune 
szczekaj a cy. 

1 

wego rozumu, można się 
spodziewać bytu ustalonego 
dla jakiejkolwiek kasy po
śmiertnej , jeżeli o młodszych 
pokoleniach się zapomina? 

WIARUS już dawno to 
panom od zjednoczenia po
wiedział. jak się nam od
wdzięczyli? .... Nie trzeba 
powtarzać. 

Obecny duch partykula-
świątyń Pańskich, jest mówiąc ryzmu, mimo wiedzy, dąży 
łagodnie, dziwne. „Złamane 
żebra'4 do milwauckich księży 
nie należą, bo w Chicago je 

do uznania tej tak 
zasady. Większe 
skupione jednę , 

jasnej 

własną 

DETROIT. — W parafii 
X. D. Kolasińskiego, jako i 
w innych, wielka panuje 
bieda. Chciał plebanią posta
wić, lecz ludzie już nie mają 
co ofiarować. Nadal w 
niewygodnych koszarach musi 
przebywać. 

4—o — 

CAR ofiarował pół miliona 
dolarów na cerkiew prawo, 
sławną, którą w sąsiedztwie 
parafii św. Stanisława Kostki 
w Chicago blisko Humbolt 
Parku chcą postawić. 

— o— 

ALBERTA, • Minn. — 
Sprawdziło się, że tutejszy 
polski majątek kościelny, 
wart sześć tysięcy dolarów, 
sprzedano sądownie na pu 
blicznej licytacyi, protestan. 
towi, za dwa tysiące. Jeżeli 
tak dalej pójdzie, doczekamy 
się i w Ameryce patronów-
żydów lub ji niedowiarków, 
którzy zamiast kościoły 
utrzymywać, je doić będą. 
Zdrowo niegodziwcom w 
Albercie, bo zawsze się 
kłócili, a teraz już nie mają 
o  c o . . ,  

MILWAUKEE;— Oby w. 
Nieżórawski, jeden z najma-
jętniejszych polaków tutej
szych, wyjeżdża na 3 miesiące 
do Europy. Rada miejska, 

m 

r 

Xowy redaktor chicagoskiego ; ; 
DZIEXSTKA POLSK. zeszedł na psa,. * 
z swojemi winońskiemi kronika-^ 
mi, bo sam teraz przyznaje, że ko
responduje ztąd do -niego niejakiś 
Hektor. To nam wystarczy.. . .Tem 
pięknem imieniem tylko kilka kun
dlów się wabi w W inonie, więc 
wiemy co to za gatuyek ten ko^<, 
pondent osławionego zdrajcy 
nikowskiego. „ r 

Xa psa też zeszły "/szelfie jeg° 
podłe machinacye na AV LARU-
SA. 

Napiętnował dwóch rodaków 
z St. Joseph jako o.s^czei'cew, z po
wodu, że pisują do ..Wiarusa", * 
w kilka dni późnie;.; \r <fma 4 grud
nia, ludzie cizuper;;ie woiui Łcz.ya*^ 
ci wychodzą ze sądu, uznani za, 
niewinnych, za męczenników i-• g| 

Za staraniem jogo bandy w W i-
nonie przyjechał do nas* jego
mość z St. Joseph, aby wvjąć war- -
rant na wydawcę ., U iarusa", lecz 
nasi prawnicy tem;] jegomościowi 
powiedzieli: Nosii!.— i z kwit
kiem musiał powrócić na swoje 
Mazury. ^ 

Grozi nam tera:: krwi niewinnej 
łaknący herszt bandytów odDziES"-
XIKA POLSKIEGO sądem Stanów 
Zjednoczonych. — Ale i te nie są na 
zawołanie głupców. Zajmują się 1 
zresztą tylko takkmi pismami,'któr« 
szerzą zepsucie, rozpowszechniając, 
za pośrednictwem pocziy. cielesne 
obrzydliwości — w rodzaju tych, 
jakiemi często rnpycliane bywają 
gazety chicagoskic, pod redakcyą 
nieczystych - wieprzów. Pod tym 
względem wszakie sądy Stanów : 

Zjednoczonych me czynią różnicy ' 
między obrazami. liftami, "gazetami 
i jakiemikolwie'c drukarni. Jeśli 
redaktorzy wileńskiego DAILY ' 
REPUBLICAN i DZIZXXIKA POLSKIE- -
00 nawet takich c-!e:nentóvr amery
kańskiego prawa prasowego nie 
znają,to machac ir.i miotłą po bruka A 
ulicznym, a nie piórem redaktor- h 
skim. •• A 

Rewolwerowy redaktor od r j  
„Dzienika Polskiego", gdyby miał J 
troszeczkę oleju w mozgowniey, 
byłby, ścigając niewinnego 
,, Wiarusa," niusbi się połapać, że 
ta heca mazurska nrządzona tylka 
na to, aby wydalać z wydawcy 
,, Wiarusa" tajemnice, kto jest jego 
głównym korespondentem w St, 
Joseph.Że sobie całej tej ko-
medyi postąpiliśmy honorowo, 
z taktem, po katolicku, teg® 
nam pewnie żade : uczciwy człowiek 
za złe nie weź ::ie, tylko chyba 
hektorydalej ::a nas szczekać 
będą. Ale tym pr/.ecież i na samego 
Boga wolno uia !ai. 
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