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WESOŁYCH ŚWIĄT! 

* * 

WIARUS 
od Nowego Roku 

tylko $1.00 rocznie 
dla abonentów na
przód płacących. 

f^"DIa 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. 

—o— 
Abonenci, płacący za 

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

N o w y m  r o k u .  •  " " " •  

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, 
wstrzymaną. 

—O— 

Q^^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 Wyjatkowo 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. 

Wasz prezent (Gwiazdkowy. 
1. - KALEM DARZ MARYAŃ-

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

tytułem: GDYBY MIEĆ TY
SIĄC TALARuW! 

3. - ZBIÓR PIEŚNI KOŚ
CIELNYCH. 

HWBP*Żadnych in
nych książek w pre
zencie nie dajemy. 

Nasz podróżujący 
agent p. Wawrzyniec 
Radomski odwiedzi 
jeszcze przed Święta
mi nasze dziedziny w 
Leavenworth, Kans., 
i w Omaha, Nebr. 

W Menomenee, 
Menekaunee i Mari
nette wolno kolekto-
waó zaległy abona
ment i zbierać prenu
meratę dla „Wiaru
sa" naszemu agentowi 
p. Teofilowi Różek, 

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. 

WBaftimore wolno 
kolekto wać zaległy 
abonament i zbierać 
przedpłatę dla WIA
RUSA naszemu tam
tej szemu a gento wi 
p. Franciszkowi Ziar-
nowskiemu. 

Prezenta WIARUSA 
n arok 1896 poroze-
słane w tym tygodniu 
wszystkim abonen
tom, którym się, na-
szem zdaniem, już 
należały. 

Pan TeofilDerdow-
ski upoważnionym 
jest do Kolekto wania 
wszelkich pieniędzy 
dla „Wiarusa" wSte-
yens Point i po oko
licznych farmach, 

Ucieczka 
WELZ ANTA. 

GazetyBaltimorskie donoszą, 
że uciekł ztamtąd wielki 
polski humbugier, Władysław 

.Welzant, zarwawszy swoich i 
nieswoich na jakie 30 tysięcy 
dolarów. 

Pochodził z Gniezna i w 
« 
mieście tem prowadził 
szewiectwo. Tu w Ameryce 
nauczył się garbarstwa, założył 
w Baltimore własną garbarnią 
i na niej dorobił się majątku. 

Potem otworzył salon i 
ponętami wódki i piwa ciągnął 
do siebie rodaków, aby1 

popierali jego businesa 
poboczne, jako to agenturę 
kart okrętowych, wysełania 
pieniędzy doEuropy, sprzedaży; 
gruntów i t. p. 

W chciwości swej Welzant 
zapędzał się dalej i założył 
dużą polską gazetę (Polonią; 
Bahimorską^, aby ta: tem 
skuteczniej napędzała mu 
Polaków do matni. k 

Lacz właśnie gazeta dopro
wadziła go do upadku ? 
hańby. Nie mając najmniej 
szego pojęcia o prowadzeniu 
takiego businesu, dokładał 
co rok przeszło 3000 dolarów, 
aż straciwszy w taki sposób, 
przez lat pięć, $15.000, 
zadłużył się po same uszy. 
Tymczasem okłamywał łatwo
wiernych, że na ,,Polonii 
Baltimorskiej" świetne robi 
interesa: z samych ogłoszeń 
ma rocznie 4 tysiące dolarów 
zysku, —- lubo po prawdzie 
miał ledwie 4 sta. 

Chcąc przysporzyć dochodu 
gazecie, założył polską osadę 
farmerską Nowa Warszawa, 
lecz ludzie mu pieniędzy za 
grunta nie popłacili, i zmarno
wał się do reszty. 

Przed trzema tygodniami 
Welzant wyjechał niby do 
Nowego Yorku, w ćelu 
sprzedaży swej gazety, i odtąd 
się więcej w Baltimore nie 
pokazał. Parę dni później 
widziano go w mieście 
Lancaster, w Pennsylvania 
Żona jego, krótko po ]ego 
wyjeździe, odebrała kartę 
pocztowę, z New Yorlęu, na 
której Welzant jej doniósł, 
że szczęśliwie stanął w stolicy 
nad Hudsonem i będzie się 
starał jaknajrychlej powrócić. 

Są dowody, że uciekinier 
w ostatnich dniach swojego 
grasowania w Baltimore, 
napożyczał wiele pieniędzy na 
noty, a nadto przeniewierzył 
mnogie sumy, oddane mu 
przez Polaków dla wysełki do 
starego kraju. 

Wierzyciele Welzanta 
dotychczas wstrzymywali się 
z użyciem gwałtownych 
środków przeciw humbugie 

rowi, lecz teraz już go 
zaczynają ścigać. Pomiędzy 
innymi wyjął na niego 
warrant wieleb. ks.Mieczysław 
Barabasz, w którego parafii 
Welzant był przewodniczącym 
dozoru kościelnego; ściga go 
za $750 dolarów. To samo 
uczyniły także już niektóre 
browary. 

Na trzech realnościach 
uciekiniera w Baltimore, 601, 
603 i 605 South Bond Str., 
ciążą mortgicze w ogólnej 
sumie tfęooo^Praw opuszczonej 
żony i jej czworga dzieci broni 
adwokat Edward Fitzgerald, 
spólnik Welzanta w kołonizacyi 
Nowej Warszawy. 

Szeryf wypróżnił najprzód 
salon, a potem zamknął 
drukarnią, w której poprzednio 
wszystko poprzewracał. 
,,Polonia Baltimorska" już 
więcej się nie pojawi. 

Pomiędzy ludnością polską 
w Baltimore wielkie panuje 
z powodu tego skandalu 
poruszenie. .Welzant był 
prezesem wszystkich polskich 
Towarzyśtw budowniczych, 
czyli tak zwanych polskich 
banków. 

Z Warszawy. 
(w DAKOCIE). 

16 Grudnia. 

Szanowna Redakcyo! 
Napadnięty w oszczerczy 

sposób w Jutrzence, nie myślę 
się bronić, bo szkoda czasu 
by było. Donoszę jednak, że 
niezależni chcieli z wiel
kim apetytem w Puławskim 
N .  D a k .  p o d r e p e r o 
wać ubezwładnione stanowis 
ko, ich bez wszelakiego fun
damentu, kosztem dosyć 
tanim. 

Przybyło tu pewne indywi
duum aż z Cleveland. Pierw
szy rzut oka świadczył, że to 
,,wymowny" ksiądz. I ksiądz 
był rzeczywiście — tani, bo, 
proszę, wszystko ze sobą miał 
tylko mu brakło Biskupa 
i świadectw. 

Złoty zegarek Dosiadał, 
okulary, letnią czapkę, dwa 
małe kuferki i wielką skrzynią 
z przyborami. 

Niestety doznał nieoczeki
wanego zawodu i odjechał 
zarzekając się, nadal nigdy 
Dakoty nie odwiedzać. 

Dowodził i wywodził, że 
jest z St. Francis, Milwaukee, 
lecz z podstawy wnosić moż
na śmiało, iż około 35 lat liczy 
i St. Francis nie widział. 
Wymowny do zapamiętałości. 
Bawi półtora roku w Ameryce, 
a tylko 2 lata w Detroit, 
Mich. 

Nie mówię, by i wszystkie 
jego klepki były - w takim 
porządku jak jego świadec
twa. 

Niezależny wrócił i nawet 
nam naszego błota Dakockie-
go nie chciał uprzątnąć, tylko 
spożył sute ,,meals'', za które 
jeszcze miał ochotę dawców 
wybesztać. 

Clevelandzki męczennik tu 
już nie zjedzie, bo lego 
praecursor uciekł. 

Ks. Wawrzykowski. 
9 Grudnia. 

P. S. 
List pisany ręką oszczercy 

do Jutrzenki jest w ręku wy
żej podpisanego. 

Apostoł 
w Dakocie. 

Na ręce Kaźmierza Wellen-
gera dostał się arcycudowny 
list z Cleveland, O., pisany 
18 z. m., zupełnie łamaną 
mową polską. 
.Brzmi ten i ów list tak: 

Cleveland, 18 Listopada, 1895 r. 

Wielce Szanowny Panie! 

Proszę zapewnić parafian w 
Warsaw Dakocie że jeżeli jeszre 
raz napiszą, do niżej podpisanego, 
czy się zgadzają na to. to dostaną 
bardzo czigodnego i dobrego ka
płana. Wkrótce nawet za dwa ty
godnie lub prędzej nawet. Ale na
piszcie Panowie jescre raz list za
praszający, abym mógł ten list, 
pokazać temu Wmu księdzu, który 
rzeczywiście jest zacnym kapłanem 
i powszechnie Szanowanym 

Z uszanowaniem 
A .  P  i l s z a k .  

Adres: Antoni Terski 
Sowiński str. 125. 

Cleveland, Ohio. 

Adres kowerty: 
Mr. Kazimierz Weniger 

Polish Tencher 
Walch Co. 

Warsaw North Dakota. 

Powyższy list, wiernie 
podług oryginału powtórzony, 
nie potrzebuje żadnego ko
mentarza. 

Zaburzeń w Puławskim N. 
Dak. nie było dotąd, lecz 
owszem panuje tu zgoda 
prawdziwa. Kto zaś przesłał 
tu nam niby jakiegoś byłego 
uauczyciela z okularami, a 
raczej pedlarza z Cleveland, 
człowieka bardzo pyskatego, 
nie mówiąc już narwanego, 
nie wiemy. 

Heca iście komiczna odbyła 
sie 8 grudnia i apodstół 
Clevelandzki zdegustowany 
odrzekł się Dakoty na zawsze. 
Odchodząc, nie wiedział, co 
robić lub mówić, czapkę zaś 
musiał mu ob. Jan Szarkow-
ski na głowę nacisnąć, inaczej 
bowiem wędrowałby ów 
apodstół z gołą głową, co 
przecie źnowu na naszą 
Dakotę nie wypada. 

Misya owa dostała dobrze 
w łeb i niezależne dziady 
stracili centy niepotrzebnie. 

AMERYKA 

fraszkl 

(ORIGINALNE.| 

— Kobieto! wiesz .ty, jak 
jarmark iść? 

— Wiem. — 

— A wiesz ty, jak wracać 
domu? — 

— Ani mi proszę wspon$iEfc£, 
bo sińców bez miary od chfcjs, * 

— Panie lekarzu, co t© 
będzie z moja żoną? 

— Pogrzeb. — 

— A co ty tu chcesz? — 
— A nic! — 

— A jak to nic wygla&a?— 
• — Ot tak jak służąca 

— No jakże panie 
masz pod pachą księgę i fłat 

— O no, nie! bo litefy aae 

znam. 

— Brońciu wiesz ty c© : 
da? — 

— A przecie. —Ta tui 
wybił, a mamusia krzyczała 
że będzie zgoda, ale nie w 4 

TRZEJ MORDEROf.— 
Ten sam los, który spttffcai 
mordercę Hawyard* m 
Minneapolis, czeka tdsSkt t L 
Duranta w St. Fraodsaa^ 
który zamordował 
dziewczyny, zwabiwszy je 
zboru baptystów — i 

Holmesa, mordercę wiele 
ofiar dla uzyskania po 
zabezpieczonego pośmiertas-
go. I Durant i Holmes fw 
Philadelphii) już skazani 
zostali na karę śmierci. GaoaSy 
katolickie słusznie wskazali 
na uderzający fakt, że wszyscy 
trzej morderczy, jako rodowici, 
Amerykanie, wychowam m 
amerykańskich szkołach free-
religijnych, dowiedli swogeoig 
zbrodniami braku wszelkiego 
sumienia. 

BALTIMORE, Md.—Dng-yfc 

tu jeszcze wcale śniegi mc 
było, tylko przymrózki 
z rana panują. W 
słonko przyświeca jakby m 
Maju. 

— TELEGk&AMY. 
HAWANA.—Wojska r< 

hiszpańskiego na 
Kubie ponoszą porażkę 
porażce. Hiszpański 
Martinez Campos, praewtde-
jąc zwycięstwo rew< 
złożył dowództwo 
rządowych. 

KONSTANTYNOPOL— 

Brytyjska kanonierka 
wańa Dryad i 
kanonierka Archimede 
jechały przez d 
dardanelska, bez pozwołeaśa 
sułtana. 
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