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WESOŁYCH ŚWIĄT BO
ŻEGO NARODZENIA I 
SZCZĘSNEGO NOWEGO 

ROKU! 

Może niejeden abo
nent, który przesłał 
w tym miesiącu abo-
nament, ma żal do 
nas, że nie dostał 
prezentu. 

Jeżeli wszakże tego 
hjb owego z prezen
tem pominęliśmy, to 
mogło stać się tylko 
z dwóch powodów: 

1) Abonent, jeśli stary, a 
przesiał tylko dolara naprzód, 
zapomniał dołączyć 5 centów 
na przesełkę pocztą; 

2) Albo abonent,jeśli" nowy, 
a przesłał tylko dolara, za
pomniał dołączyć pożądanych 
od nas 15 centów. 

WIARUS 
od Nowego Roku 

ttfko $1.00 rocznie 
(BEZ PREZENTU) 

dla abonentów na
przód płacących; 

z prezentem $1.15 
(jeśli prezent ma być 

pocztą, posłanym). 

|3§f"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. 

Od takich też na cały 
przyszły rok [1896] tylko 
$1.00 żądać będziemy za 
gazetę. 

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

—o— 
U3F3Abonentom, 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 — 

całoroczna opłatę na 
r. 1896, w kwocie 
jednega dolara. 

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

— o — 
Nowi abo

nenci zamiejscowi, 
jeżeli chcą dostać 
nasz prezent nowo
roczny, i to opłaconą 
pocztą w dom,powin
ni do dolara, którego 
z góry zapłacą, dołą
czyć jeszcze 15 cen
tów — nowi abonen
ci z Winony, dopła
cają 10 centów, jeźli 
sobie sami prezent 
odbiorą z drukarni. 

ta prezent noworoczny. 
1. - KALENDARZ MARYAŃ". 

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

tytułem: GDYBY MIEĆ TY
SIĄC TALAKoW! 

3. — ZBIÓR PIEŚNI KOŚ
CIELNYCH. 

Hflfr»Żadnych in
nych książek w pre
zencie nie dajemy. 

__ _ Nasz poniżej 
wyszczególniony pre
zent noworoczny do
stanie się darmo tyl
ko tym, którzy zapła
cą wszelki dług za 
W IARUSA aż do nad
chodzącego Nowego 
roku, a nadto złożą 

Naszym agentem 
i meżem zaufania na A 
Albertę, Minn., i oko
licę, jest p. Franci
szek B&rdoński. Wol
no mu odbierać 
wszelkie pieniądze 
dla naszej gazety, 

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

WBaftimore wolno 
kolekto wać zaległy 
abonameot i zbierać 
przedpłatę dla WIA
RUSA naszemu tam
tejszemu agentowi 
p. Franciszkowi Ziar-
nowskiemu. 

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

Z NIW POLSKICH 
W AMERYCE. 

WINONA. — Po każdem. 
ukazaniu się WIARUSA wę
drują do naszej redakcyi 
listy warchołów z tego i 
owego zakątka Ameryki. 
Pisma te tak są przepełnione 
wyzwiskami i obelgami na 
sprawiedliwego i prawdę 
kochającego WIARUSA, żeby 
nawet i anieli niebiescy się 
rozpłakali. Im dorainiej war-' 
chołów pomacamy, tem bo
leśniej jęczą, stękają i wyzy 
wają. Ale nie napróżno na
cierpieliśmy się za wiarę i 
ojczyznę po bismarkowskich 
więzieniach. Zahartowała się 
męczeńska dusza nasza. 
Piszcie warchoły, piszcie! 
WIARUS, wjerny swojemu 
powołaniu, smacznie jada, 
pija i sypia, mimo Waszych 
ujadań. Wolno psu na Bożą 
Mękę szczekać. 

MT. CARMEL, Pa. — Na 
miejsce ks. Jakimowicza usta
nowiony został proboszczem 
tutejszej parafii ks. Dr. To
masz Misicki, dawniejszy 
sławny wikary ks. Kostantego 
Domagalskiego za czasów 
warcholskich w Winonie. 

KS. TADEUSZ JAKI
MOWICZ, suspendowany 
natychmiast po fatalnym dla 
niego wyroku sądowym przez 
Ks. Biskuna Mc Govern, 
znikł z Mt. Carmel bez wieści. 
Najprzewielebniejszy Arcy-
pasterz rozesłał do wszystkich 
biskupów katolickich w tym 
kraju listy, ostrzegające przed 
nim jako wyzutym z wszelkiej 
wiary (a hypocrite and a 
libertine). Odnośne listy koń
czą się zdaniem ,,Ksiądz ten 
może stać się bardzo niebez
piecznym dla Kościoła kato
lickiego, dla swoich bisku
pów, konfratrów i dla wiary 
świętej.' • 

WINOŃSKA SOBAKA 
głosi w chicagoskim DZIEN
NIKU POLSKIM, że dawniejszy 
proboszcz tutejszej polskiej 
parafii,to prawdziwy męczen
nik za wiarę świętą; jemu też 
przypisuje hektor główną 
zasługę powstania nowego u 
nas wspaniałego polskiego 
kościoła. A jednak, po 
prawdzie, tylko ta zasługa 
pozostaje Klawitrowi, że po 
łotrowsku poczciwych naszych 
Kaszubów okłamał, i przez to 
popędził zasobną przedtem 
parafią w długi, z których 
nigdy nie wybrnie. Gdyby 
był powiedział poczciwcom, 
że kościół będzie koszto
wał 50 tysięcy dolarów, nie 
byliby parafianie na budowę 
przystali, lecz szalbierz ołgał 
ich, że kosztować będzie 
najwyżej 30 tysięcy dolarów. 

A tu do dzisiaj już wydano 
około 80 tysięcy dolorów — 
a jeszcze nie koniec wydat
ków. — Dzięki fałszywości 
klecha Klawitra, zaszczyt 
należenia do parafii św. 
iStanisława Kostki wWinonie 
teraz bardzo wiele kosztuje. 

BALTIMORSKI uciekinier 
JWelzant był od ostatniego 
Sejmu vice-cenzorem Związku 
.Narodowego Polskiego. 
\ 

{ BUFFALO, N. — 
Chłopcy od ., Polaka w 
Ameryce' urządzają — jak 
pisze ECHO — już drugie 
przedstawienie na korzyść tej 
gazety, inaczej nie mogą 
dostać groszy. Ks. Pitas 
poleca to przedstawienie ,z 

[ambony. 

STEVEN SPOINT, Wis. 
;— W sąsiednim Pike Laku 
ustanowił wielebny ks. Biskup 
Greeńbayski ks. Magotę jako 
proboszcza. Kapłan ten był 
dotąd w Pine Grove, pod 
Green Bay. 

• ASAN MACHNIKOW
SKI dziwi się, że ,, Polacy 
w Ameryce wspierają aa 
wskroś brudne pisma." Jego 
zdaniem więc i DZIENNIK 
POLSKI nie zasługuje na 
poparcie, bo ten, skoro 
tylko się go dotknął Machni-
kowski, zaraz stał się brudnem 
pismem. Dowód: podłe jego 
wystąpienie przeciw najuczciw-
szej gazecie polskiej w 
Ameryce. My dotąd, mając 
na względzie, że DZIENNIK 
POLSKI podtrzymywanym jest 
przez dwóch dobrych przy
jaciół WIARUSA, sędziwego p. 
Shermana, kapitalistę, i 
adwokata p. Dudka, zawsze 
jaknajdelikatniej to pismo 
traktowaliśmy. I była też 
dobra komitywa pomiędzy 
WIARUSEM, a DZIENNIKIEM 
POLSKIM, dopóki przy stole 
redakcyjnym szanownego 
kolegi nie zasiadł włoski 
opryszek Machnikowski. By
wało, że nam księża przese-
łali ostre notatki o DZIENNIKU 
POLSKIM — myśmy ich nie 
umieszczali, nie chcąc pod
stawiać nogi jestestwu, pierw
sze dopiero robiącemu kroki. 
A jak nam za to zapłacił 
a—a—a san Machnikowski?! 
bzczując na nas winońskie 
kundle, starał się zohydzić 
nas jako gazetę oszczerczą! 
Gdybyśmy mu zaś udowod
nili, że niesprawiedliwie nas 
czerni, nie zdołał się zdobyć 
na tyle uczciwości, aby 
wyrządzoną nam krzywdę 
naprawić — owszem, mordę 
mając już zamkniętą, ryjem 
przecież pod hami pyszcze. 
— Aleć nie dał Pan Bóg 
świni ' rogów, a w ręku 
paskudnika* też długo pióra 
redaktorskiego nie pozostawi. 

Dla takiego najlepiej machać 
sztyletem lub rewolwerem w 
górach kalabryjskich. 

ZA WIELE DESZCZU. 
— W okolicy St.Louis, Mo., 
w zeszłym tygodniu przez 
dwa dni i dwie noce deszcz 
padał. — Iw Stanie Illinois 
w tym samym czasie deszcze 
wiele ludziom nadokuczały i 
wiele narobiły szkody, wsku
tek wylewu przepełnionych 
wodą rzek i strumieni. W 
Chicago i okolicy przez cztery 
dni deszcz padał. 

PAN CHAMSKI ze 
Lwowa głosi w swoim 
Gońcu, że na kredyt gazet 
swoich do Ameryki nie 
poseła, bo potem, zamiast 
do Ameryki, trzebaby mu 
pisać... na Berdyczów.— 
A więc już i we Lwowie 
znają naszych Darmoczytal-
skich. 

STEVENS POINT, Wis. 
— P. Szczepan Worzałła 
współwłaściciel sztoru firmy 
Hutter & Worzałła. odprze
dał połowę swą p. 8. Hutter, 
wydawcy Rólnika. P. S. 
W orzałła przyszłą jesień 
zacznie interes na własną 
swą rękę, tymczasowo pracu
je w drukarni Rolnika jako 
zarządca. 

W READING, Pa., ks. 
Małusecki, jeden ^ naszych 
najserdeczniejszych", założył 
grupę Związku Narodowego 
Polskiego. 

Welzant uciekł 

Baltimorska Polonia jednak 
dalej wychodzi, lecz już nie 
jako własność Welzanta. Ten 
fiugnął na prawdę, jak przy 
znaje sama, ratowana przez 
swego redaktora p.' Bernola-
ka, Polonia: 

Oto co w niej czytamy w 
numerze z 18 Grudnia b. r: 

Sensacja zeszłego tygodnia było 
znikniecie byłego wydawcy „Polo
nii" p. Władysława Welzanta. 

Był to cios tak dla jego rodziny, 
jak i licznych jego interesów nie 
mały — a co najgorsza, cios dla 
całej Kolonii w Baltimore, gdyż 
uważano go jako jednego z naj-
wpływowszych obywateli polskich 
w naszem mieście. Co było powodem 
do jego zniknięcia, wykaże docho
dzenia sądowe — przyczyną jednak 
były niezawodnie bardzo zawikłane 
stosunki finansowe — i obawa przed 
procesem, który mu władzeStanów 
Zjednoczonych wytoczyć chciały za 
pewne „tryki" podczas wyborów 
ostatnich — jak fałszywą naturali-
zacye i registracyę. . 

O ile dotychczas, wynoszą 
długi, passy wa firmy ob. Welzanta 
około 20.000 doi. Aktywa zaś,czyli 
cały majątek nie wiecej jak 14.000 
doi. 

Dwa tygodnie od chwili wy
jazdu ob. Welzanta czekali kredy-
torzy cierpliwie. W czwartek zaś, 
12go b. m., oddało kilku właścicieli, 
wekslów niezaspokojonych sprawę 
do sądu, a szeryf (komornik) objął 
vr posiadanie całą ruchomą i 
nieruchomą własność oh. Welzaata 
— pozostawiając jedynie drukarnię 
i ofis. ,,Polonii" za zgodą i ugodą 
pierwszych kredytorów w ręku 
dotychczasowego redaktora i zarzą-
dzcy drukarni ob. Bernolaka i 
Piaseckiego,którzy nadal,,Polonig" 
pod własną firmą wydawać będą. 

Pogłoski co do pewnych nie-
regularności w kasie lub książkach 
tow. budowniezego im. „Kościusz
ki^ którego p. Welzant był 
prezydentem, są zupełnie bezpod
stawne. Kasjerem tegoż tow. jest 
znany tu i szanowany ob. Kawee-
ki, a wszelkie fundusze są przez 
niego składane, w National banku, 
pod osobistą kontrolą wieł. ks. 
Barabasza. Wiemy więc ze źródła 
niewątpliwego, że stan kasy tow. 
budowniczego nic nie ma wspól
nego ze zniknięciem ob. Welzanta. 

W całej tej sprawie to chyba 
jest rysem najsmutniejszym — ii 
niejeden z naszych biednych roda
ków zostanie przez ten upadek fir
my skrzywdzony. 

Niechaj jednak Polacy baltiU 
morscy o tem pamiętają, że Wła
dysław Welzant niejednemu dowo
dzie jstwo uczynił, nie jednemu do
pomógł, nie jednego nakarmił-i 
przyodział; setki takich naliozysS 
można, których on z więzienia wy
dobył—i właśnie może ta jego <jo-
broć i szczerość przyczyni 
upadku. 

"feraz dopiero widać, jak nie
słusznym był zarzut, iż Welzant 
ludzi na „Nową Warszawę" „na
ciągał". Na Nowej Warszawie i 
przez Nową Warszawę stracił •-
statni swój ciężko zarobiony gross, 
a zawinił o tyle, że przez nieogigd-
ność swoją stracił także i nięjedek 
zawierzony mu grosz cudzy. 

Tymczasem nie potępiajmy go, 
abyśmy nie byli potępieni. 

Kto bez grzechu, niech pierw
szy na niego kamieniem rzucii 

A ci, których skrzywdził, nie-
ohaj na szalę i to położą co W^eizswct 
dla innych dobrego zrobił n spró
bują mu winę jego przebaczyć.. Nie
chaj się każdy dopomni, o to, co 
mu się należy słusznie—ale niechaj 
ze serca wypleni uczucie nienawiści, 
złości i zemsty. 

Stowarzyszenie Pola
ków w Ameryce. 

Pittsburg, 20 Grudnia. 
Nowa organizacya Stowa

rzyszenia Polaków w Ameryce 
wzrasta szybko w siły.Istnieje 
dopiero 20 dni, a już w kasie 
ma blisko $2,600 Towarzy
stwo św. Stanisława K. i 
Tow. św. Jana Chrzciciela, za 
płaciły już całkowite wstępne 
i cały podatek do Nowego 
Roku fza 1 miesiąc i 12 dni.) 
Tow .św. Bronisławy zapłacił© 
także nieomal cały podatek _ 
do nowego roku i wstępne. 
Towarzystwo św. Stanisława 
B. i M., św. Ignacego Lojoli, 
N ajsł. iS. J ezusa, ś w.Francisska 
Ser. No. 2, św. Jerzego i św, 
Wincentego zapłaciły wstę-^1 
pnie i jednomiesięczny poda- c 
tek Towarzystwa św.Jadwigi, ; 
św. Michała i św. Walentego 
opłaciły wstępnie w całości"' 
albo w części i na następnym 
mityngu opłacą podatku 

Inkorporacya będzie 
przyszłym tygodniu gotowa i 
zostanie odesłana doMadosi&. > 

PŁACIĆ ZA WIARUSA 

\! 

4® t. 

.1 
H 


