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„WIARUS" Czwartek dnia 25-gó Października, 1917, 

Rezolucya. 
P&wmfta dnia 7go 
.na etbraniu represeabuitów 

Organizacji Polddch Towa
rzystw Połak&w i Pobk z 
New Yorku, Brooklyna, 

Jersey city i okolicy. 

Różańce nareszeie Tosbiki zimę 
fiku! Większa liczba naszych 
chrześcijan - katolików zmuszona 
była odmawiać różaniec na pal-

jcach, a co najgorsza, musieli cho 
—— ; dzić bez różańca na szyji. Teraz 

Zważywszy,* że chwila obecna o! będzie inaczej. Najś. Marya Pan-
wiekopomnej doniosłości dla Na | na niezawodnie się zadziwi się z 
rodu polskiego, jak$ jest Misya 
Polska z Francyi jako zwiastun 

tego eo się dzieej w.Kiboscho, po 
nieważ nie ma końca odmawianiu 

oczekiwanej z wielkiem utęsknie różańca i zdrowaśków które tera? 
niem wieści o tworzeniu się Ar-  ̂idą do nieba tu zt$d. Po odebra-

"cn«.•«/»»! +«-. j,ju różańców wielu starszych po
zostało w kościele prawie do pół
nocy, by spokojnie odmówić róża 

mii Polskiej we Francyi, tej 
wielkiej sojuszniczki NaroduPol 
skiego;.. 

Zważywszy, że wydelegowani 
przez wyższą władzę Armii Pol
skiej we Francyi, porucznik p. 
Wacław Gąsiorowski i p. Szania 
wski na wspomnianym wyżej ze
braniu objawili nam tą radosną 
wieść, przyezem p. Gąsiorowski 
przedstawił szczegółowo punkt 
po punkcie, tłumacząc jasno i 
zrozumiale, jaką ma być ta Ar
mia Polska, i jej zdanie i cele, z 
których największym obowiąz
kiem i powinością jest zbrojna 
walka bez względu na utratę ży 
ci a za Wolną i Niepodzielną z 
przed roku 1772 Reczpospolitą 
Polską. 

Na mocy przedstawionych wywo
dów, przyszliśmy do stanowcze
go przekonania, o niezbędnej ko 
wieczności tworzenia Armii Pol
skiej, do czego wszyscy Polacy 
i Polki, Organizacye i Towarzy
stwa w Stnach Zjednoczonych 
są powołani do pracy w tym kie 
runku, to jest rekrutacyi Armii 
Polskiej. 

Wobec czego wszyscy zebrani wy 
"rażamy jednogłośnie swoją zgo
dę, aprobujemy wszystkie przed 
stawione nam przez pana Gąsio-
rowskiego wywody, odnoszące 
się do tejże Armi Polskiej. 

W dowód czego jako prawi Pola
cy tułacze, wyzuci z ziemi ojezy 
stej obowiązujemy się iść za 
wskazaniami, podyktowanemi 

•nam przez istniejący już Komi
tet Narodowy. 

Także wszyscy jednogłośnie wy
rażamy podzięki Najwyższemu 
urzędnikowi tego kraju. Prezy
dentowi Woodrow Wilson za 
przychylne wypowiedzenie się w 
dniu 22 stycznia 1917 r. za przy 
szła Wolną, Niepodległą i Nie-
podzieloną Polską. 

Na podstawie którego to ogłoszę 
nia nastąpiło przychylne wypo
wiedzenie się Aliantów, oraz za
początkowanie faktu historycz
nego znaczenia, utworzenia Ar
mii Polskiej na wyeliodźtwie. 

Wyrażamy-także wysokie uznanie 
Rządowi Francyi i Prezydentowi 
p. Poincare za zapoezątkowahie 
Armii Polskiej, złożonej z obec
nie. już walczących w ArmiiFran 
cuskiej Polaków i ob. francus
kich pochodzenia polswiego. 

Na ostatku, witając po staropol-
sku czcigodnych Emisaryuszy 
Polskich z Francyi, wyrażamy 
im serdeczną podziękę i szczere 
uznanie za ich prace dla sprawy 
polskiej. 

Za Komitet Rezolu.cyi 
Ks. B. Kwiatkowski 
W. J. Nowak, 
F. .J. Ziemkiewicz 
Dr. F. I. Drobiński, 
W. N. D. Dłużniewski. 

mec. Prosiłem ich o modlitwę za 
tych którzy te różańce ofiarowali 

je tu dotąd przysłali, a prośbie 
tej jaknajchcętniej czynią zadość. 

Ks. Mayr. C. S. Sp. 
Od czasu gdy wierni dowiedzi 

li się o rpżańcach które przyszły 
tu z Europy, nie ma końca puka 
nin do drzwi. "Puk, puk" rozpo 
czyna się zaraz rano. 

"Co chcesz' mój chłopcze". 
"Chcę, różaniec, proszę ojca." 
Dlaczego?" 
"Jakoś bez różańca nie mogę 

się szczerze modlić." 
"Naturalnie, że możesz się mo

dlić bez różańca." 
Nie chciał on temu zanadto wie 

rzyć i dodał: "Tak, ale gdy nie 
będę miał różańca na szyji, to lu 
dzie będą myśleć iż nie jestem 
chrześcijaninem." Prosił i prosił, 
aż w końcu rzucił się na kolana 
i wołał: "Miej litość nademną 
Ojcze i daj mi różaniec, chociaż 
nie mam ezem za niego zapłacić." 

"Dobrze chłopcze, lecz musisz 
za to być pilniejsym bo widzę, iż 
wciąż chodzisz bez żadnego zaję
cia. Przyrzec mi iż będzies pilniej 
sym, a dostaniesz piękny róża
niec," — Ks. Kaiser 

Za dolara Sodalicya Św. Pio 
tra Klawera zdoła zakupić tuzin 
mocnych różańców i wysłać je 
do Afryki. 

Ogłaszajcie u* , w Wiarusie. 

W SKODĘ 
31-so PAŹDZIEKMKA 

RISON 

G!a sses^~ " ""Titteo 
W PARK HOTELU. 

W środę 31-gop*id*. będzie w Wi 
nonie w PvkHEotalo, dopasowywał 
okulary speoytlpl* oęsu M* Morri. 
eon* 

NA CZEM POLEGŁO BOHATER 
STWO BUŁGARÓW. 

Lekceważone dotąd narody sło 
wiańskie na Bałkanie w zdumie
nie wprawiły cały świat swoim 
wprost bajecznym pochodem zwy 
ciężkim na swego wiekowego cie 
mięzcę tureckiego. Nawet sympa
tyzujący z Turkami sprawozdaw 
cy wojenni wielkich pism niemiee 
kich sławili męstwo i poświęcenie 
Bułgarów i Serbów jako niebywa 
łe. Szczególnie wojsko bułgarskie 
jest przedmiotem ogólnego podzi 
wu. 

A oto tajemnica niesłychanego 
powodzenia oręża bułgarskiego D. 
powiada o niej kapitan włoski Ci 
połla, sprawozdawca wojenny wiel 
kiego pisma włoskiego "Stampa 
"niezmiernie ciekawe, za serce 
chwytające szczegóły 

Zanim Bułgarzy przystąpili do 
oblężenia Adryanopolu, miał król 
Ferdynand zadać naczelnemu wo 
dzowi swojemu Sawowowi pyta
nie, jak długo może Adryanopol 
stawić opór oblężeniu lub atako
wi? Odpowiedź jenerała stała się 
przypadkiem znaną: 

"W. Królewska Mość, Adryano 
pol może w przeciągu dwóch dni 
wpaść w nasze ręce, lecz-wymaga 
to ofiary 50 tys. ludzi." 

Cipolla opowiada, jak serce kró 
la wzdrygnęło się na tak straszną 
ofiarrę i jak z oporu tego zrodził 
się nowy plan wojenny,^Jctóry z 
góry wyznaczał Kirkillise i Lułe 
Burgas ze centrum operacyi armii 
i zaprowadził armię bułgarską ze 
zdumiewającą szybkością aż w 
pobliże brana Konstantynopola. 

Drewniane domy Adryanopola 
stały w pohnieniach i wojska Ra
szki Dymitrowa uderzały na linię 
obronną Czataldży. A wszystko 
to osiągnięto, ponieważ Bulgarya 
w' wojnie tej wszystko poświęciła 
dla szybkości: ponieważ poza so
bą pozostawiono tysiące własnych 
rannych, gdyż było niemożliwem 
pozabierać ich z pola ponieważ 
poza sobą pozostawiono tysiące po 
ległych na polu bitwy niepogrze-
banyeh. Od samego początku by
ła wojną ta wyścigiem, jednym 
szturmem, nieustanną, zapierają

cą oddech gonitwą naprzód 1 
nym krzykiem o zwycięstwo krzy 
kiem który rozbijał się dopiero o ! 
kopuły meczetu Zofijskiego i w 
Konstntynopolu. 

Jakaż siła, jakaż wola dała ca
łemu narodowi moc dokonania ta
kiego cudu? Jakże możliwem Jfsst 
przeszkodzić matkom, aby nie jrta 
kały na «g*o^a$irs|nów t "Widzia 
łem sal^" vópoiirilda Cipolla, tuzi
ny takich matek, idących naprze
ciw póciągbm z rannymi, widzia
łem je, rozmawiające z obwiąza
nymi rannymi, słyszałem, jak py
tały o męzpw, o synów. W odpo
wiedzi otrzymywały krótkie sło
wo zawiadamiające je o nieszczę
ściu, o ich nieszczęściu. -•>; ś « 

Lecz tak jedna jak druga, wszy 
stkie pozostawały spokojnie i od
chodziły zwolna po przez tłum, 
wydając okrzyk: hura! Jestto je 
dyny krzyk, który wezwał naród 
do bitwy i jedyny to krzyk, koją 
cy serce matek. 

Okropność wojny idzie swoją 
drogą, nie tracąc czasu na słowa. 
O szczegółach wojny, o okrucień
stwach jej i jej wielkości dowie 
się świat dopiero później. Wtedy 
może opowiadać będą mężowie; 
dziś nie mogą. W Bułgaryi zeszły 
teraz na dalszy plan wszelkie uczu 
cia, wszelka tkliwość, wszelka mi
łość, wszelki ból, tak jak zawieszo 
ną została wszelka czynność, nie 
mająca związku z wojną: I może 
nigdy nie dowie się nikt, jak prze 
mawiał w Bułgarach . instynkt 
człowieka, który zmuszony jest 
własuą ręką przelewać krew wro 
ga, krew tego wroga, który za wi 
nę swoją płaci tylko życiem. 

I podczas gdy tam daleko w Tur 
eyi pasuje się armia z wrogiem, 
walczy i zwycięża, podczas gdy 
pierwsze formacye rezerwy kro
czą z radosnym zapałem ku gra
nicy, pracuje; się gorączkowo nad 
tworzeniem "drugiej linii" nad 
wyćwiczeniem "drugiej linii "nad 
wyćwiczeniem wojsk rezerwo
wych. Ze wszystkich stron napły
wają ochotnicy, zostają wyćwiczę 
ni i czekają na moment,, w któ
rym nareszcie, nareszeie ruszą w 
pole. Druga ta armia obejmowała 
nie mniej niż 100 tys, żołnierza, lu 
dzi wszystkich zawodów, i rozmai 
tego wieku. Już 31 października 
ruszyły pierwsze formacye tych 
korpusów rezerwowych ku grani 
cy: sama Zofia wysłała 10 tys. no 
wych wojowników.do frontu. 

I podczas gdy po jednej stronie 
stolicy nadjeżdżają pociągi z ran
nymi,' wychodzą po drugiej jej 
stronie nowe zastępy pieszo na po
łę wojny, wychodzą śladami u-
wieńczonych zwycięstwem braci. 
Przeciągają mimo domów, w któ
rych cierpią ranni, a z wewnątrz 
domów odpowiadają kulami po
szarpani ranni wojownicy — ka
lecy z płaczem i radością strofa
mi pieśni wojennej: "Gdy masz 
dwie ręce i jedno oko, nie potrze 
ba ci więcej, aby iść na wojnę, 
ołowiu poszukasz sobie u Turków. 
A mclodye te odzwierciadłają du 
cha narodu, który wyruszył, na
pełniony tylko wolą zwycięstwa. 

W czasie najbardziej skompli
kowanej i bezprzykładnie udosko 
nalonej sztuki wojennej, w cza
sie, w którym Europa marzy o 
wojnach powietrznych, wygrali. 
Bułgarzy w oczach Europy wojnę • 
na bagnety, a byliby również zwy 
ciężyli, gdyby byli tylko uzbroję 
ni w sztylety. 

Bez mądrości szkolarskiej, bez 
tysiącznych potrzeb nowoszesnej 
armii, bez konnicy, ze .skąpą amu-
nicyą, bez pieniędzy, rozporządza 
li tylko siłą, do której każdy do
rzucał, część swoją, rozporządza
li męstwem i radosną ofiarnością. 
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CIESZY SIĘ. 
Naczelnik. — Słyszałem, panie 

dyurniśtó," feię pah upijasz re
gularnie co pierwszego. 

Dyurnista. — Panie naczelniku, 
to tylko na to, żeby się uradować. 
Widzę wtedy pensyę podwójnie i 
cieszę się. t.... - , 

Dont be a Slacker 
C AN you look the world squarely in the 

face and feel you have done your full 

Are you buying every Liberty Bond 
you can afford? 

Your right to Liberty and happiness 
has been attacked. If your boy, whom you 
have sent to the front to fight for you is 
not given enough munitions and provisions 
to hold back the German horde, the fate 
of your home will be the fate of the homes 
of Belgium. 

Your boy has staked his 
life for your country. If 
you do not stake your 
money by buying a Liber
ty Bond his life may be 
sacrificed to your self
ishness! 
' Buying a Liberty Bond 

does not mean giving your 
money. It means loaning 
your money and receiving 
every cent of it back with 
4% interest. , 

Liberty Bonds are back
ed by all of the resources 
of the richest government 
in the world and are the 
safest investment man has' 
ever known. Purchases of 
Liberty Bonds up to $5000 
are exempt from govern
ment taxes. 

Liberty Bonds may be 
purchased in any amounts 
in units of $50. The share 
of every American family 

on the second Liberty 
Loan is $150. 

If you know of a man 
or a woman who lias not 
bought his full share of 
Liberty Bonds, do not be 
afraid to call him a slack
er! 

Your neighbors and 
your friends are watching 
you. Your boy has staked 
his all. If this bond issue 
should fail—if our army 
should not be equipped— 
the day will surely come 
when with your home 
gone—-your money taken 
from you—and the lives 
of your women and child
ren in jeopardy, you will 
ask yourself: ' 'Why didn't 
I heed that warning in my 
own newspaper and act 
before it was too late?" 

Any bank, post office or 
department store will sell 
you a bond today. 

Federal Reserve Bank 
of Minneapolis 

Fiscal Agents of the United States Government in 
Minnesota, North Dakota, South Dakota, Montana, 

Northern Wisconsin and Upper Michigan 

His space donated fcy Ac ITwmT. (Ta prastnei im fiza "Wiarna".) 

- .IDEALNY ADONIS. 
Jak 

DOBRA RADA. 
— Jak mógłbym się pozbyć —"" Ja* pan smiesz wyznawać 

wszystkich moich wierzycieli ! - mi swą miłość, wiedząc o tem, że 
— Zapłać im trochę gotówki a ja już mam męża? 

konto, to wszyscy padną trapom — A miej go sobie pani, ja wca 
ze zdziwienia. ±- « j&Asan 1* we będdę o niego razdrosny. - I złam. 
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EOZTAEOHIOIU. 

Sędzia: Więc któż właściwie pa 
ni ugryzł ucho! 

Pani: Broniąc swego 
nowajeę, rzecze :Sama sobie odgry 
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V - < I TO RACTA. & -
— Jakże ci się podoba mój nó 

wy garnitur? .*• 
— Przepraszam ale on 

nie twój, bo przecież go nie zapłf 

i-t, 


