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The  Week ly  

W I A R U S ,  
^ only Polish newspaper in Winona, 

PUBLISHED BVBRY THURSDAY 

»t Winona, Minojj cor. Second k, Car i mona Streets 

SUH»CKIPTION f2 .00 per year iu advance.  

KA^T£S or  ADVERTISING. 
One l iue ouce 0  25 c.  
One iueh ouce $1.00 

Subsequently half. 
Oue inch one year o ^JO.OO 

The WIAHOS Printing Ofliice #xecutes the cheapest, prom-
test ami must correct printing in the Polish language. 

Job priming in various languages neatly executed. 

All coniuiuiiications must be addressed: 

Wiarus, P, O. Box 44, Winona, Minn. 

Czasopismo tygodniowo poświęcone nauce, przemysłowi, zabawie i wiadomościom politycznem, 

Wychodzi co Czwartik każdego tygodnia. 

Boże zbaw Polskę! 

Preiiumerata wynosi rocznie: 
W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
W Europie,  Azyi,  Meksyku i Ameryce Południowej  

CCIIH inseratów: 
Od wiersza diobn.- i jo druku nsi ; : ;z  jei leu 
Od Cii 1 <i 

O 
.\'a>tępnV j) >łiiwc. ® 

Kocznie oii  c i iht  $10 00 

POSZl KI W AKIA krewnych lub znajomych nie wyno
szące cala druku na raz jeden 50 c.,  następnie połowę. Dl* 
abonentów naprzód płatnych darmo. 

oPILNIAD/.E w N I  M V  być przesyłane przez , ,P.  O. Money 
Oidei Jv\piess '  lub w liście registrowanyin na rgee Kasyera 
Fr. Drążkow.-kieiio, Winona, Minns ° 

Rękopisy nie zwracają sig. o 
Wsafclkie list} i  Korespoiulcncyc nuliźy ąj lresow&ć: 
Wiarus, l'. O. Box 4A, Winona, Minn. 

No. 12. Winona, Minn., Czwartek dnia 29go Kwietnia 1886 Rok 1. 
( Entered at the Post office, Winona, Minnesota, as „Second Class" mail matter.) 

Wydawnictwo i własność Akcyonaryuszów. Redaktor; Hieronim llerdowski. Redukcja ; ekspedycya: Róg2gieji Carimona ulic, Winona, Minn. 

Jeżeli chcecie zaoszcTfeędzić pieniędzy i być pe
wnymi dostania dobrego towaru idźcie do 

S. FLEISHMAN! 
„One PRICE CLOTHIER" 

• • • 

w którego składzie są ściśle stałe ceny. Znajdziecie tain 
jak najobfitezy zapas ubrania i czego tylko zechcecie, czy 
to dla mężczyzn, czy chłopców. 

Na rogu Sej i CENTRE ulicy. 
Leon Rolbiecki, polski klerk. 

o 

Pamietajcie 
o składzie towarów łokciowych, dywanów i rozmaitości 

pod firmą — 

W  I  E L K I  8  K L A  J )  

BUTÓW i TRZEWIKÓW 
P, I*. 4'uminings A Vila, 

17 L. ?>rd Street, Winona, Minn., 

którzy polecają szanownej  publiczności  polskiej  wszel
kiego rodzaju o b ó w i e,  rgezje za rzetetuośó i  of laru-
jac towar po najtańszych cenach.  

Pini  I .  T.  l topal  poleca swe usługi  wszystkim 
Przyjaciołom i Kodakom swoim, którzy racza odwie-

; zrobienia interesu, lecz jedynie z pobudek w rodzinach i dci. h, — uz.,ują t;,kż, wirlkio w,.li ci.leb utracić, niż wyprzeć się swych prze-

i lzić  nasz skład.  (4.3.)  
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•czysto patryotycznych założyli tutaj gaze 
tę i szybko dostatkiem zgromadzili pie
niędzy, aby materyalnie zabezpieczyć jej 
powodzenie, a resztę pozostawiaj reda
ktorowi, od którego pretensyj osobistych 
oraz działalności dziennikarskiej jedynie 
zależało i ma zależeć, jak długo , będzie 
kiarował ,,Wiarusem." 

Hieronim Ihrdowski. 
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J. L. Brink 
na rogu 3ej i Maili ul., Winona, Minn. 

Jeżeli potrzebujecie czegokolwiek z towarów łokcio
wych, dywanów [carpets|, płaszczy i. t. p. nie omijajcie 
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tego składu. 
Mianowicie znajdziecie tutaj jak najobfitszy zapas fla-

neli, szyrtyngów, kartonów, różnej odzieży, jedwabi i. t. p. 
podług upodobania i po tańszych cenach, aniżeli w jakim
kolwiek innym handlu. 

J. L. Brink. 

• MAGAZYN UBRAŃ. 
* 

I. C. Smith, 
" O n e  P r i c e  C l o t h  i  e  r " .  

Róg Drugiej i Center ulic, — — Winona, Minn. 

Zawsze m a  s t a ł e  c e n y  d l a  wszystkich i przy sprzedaży ka
żdego gariiituru daje darmo parę szelek. 

Nie dodaje nadpsutych towarów za 10 c., jak to inni czynią, lecz za to to
war kupiony od nfego za dolara ma wartość dolara. 

Stale ma najniższe ceny i najlepsze towary. 

i .  c .  S M I T H .  
Xawery Nowicki, polski klerk. 

O. II. Ingram, prezyd. D. M. Dulany, wicepr. 
Ch. Herton, sekr. W. Dulany, kasyer. 

Empire Lumber Co. 
Następcy kompanii desek Charlesa Hor

ton, fabrykantów i handlarzy 

drzewa budulcowego. 
Wielki wybór Buehego drzewa buduUewego 

zawsze na składzie. Przykrajane drzewo budul
cowe, listwy J mouldings, | drzwi, ramy do o-
kien i zupełny skład materyalu budulcowego w 

—ogóle. Wszelkie zamówienia załatwia się jaknaj-
akuratniej. 

Eau Clair, Wis. 
W i  n o n a ,  M i o n .  

H a n n i b a l ,  M i s s o u r i .  

o Niemiecka Apteka 
Lauer i Anding 

0 sprzedaje cząstkowo 
Drogerye, Leki i Chemikalia, Farby, 

Oleje, Pokosty i. I. 4 .  
Czyste wina i likiery na użytek le^ 

kuraki .  #  -
Drzewo farbierskie i materyaty® lar 

bierskie w ogóle. . 
Za sumienne przyrządzenie lekarstw, 

tudzież ich dobroć daje się gwarancyę. 
Narożnik 3ej i Franklin ulicy, 
0 °Winona Minn. 

Wiiioński Bank Osacaędnoścl 
The Winona Sawing* Bank 

Druga ul. między Maift i Centre. 
Bank ten będzie płacił procent od 

wszelkich depozytów, począwszy od jedne
go dolara, od 1 grudnia 1885 r. i nadal. 

Wypożycza pieniądze na nierucho 
inośei.. ® 

Członkowie Komitetu: 
Wm. Windom, prezydent, 

C. A& Morey, Wiceprezydent, 
F. A. Rising, Garbnik. 

H. M. Kinney, R- B- Basford, 
J. H. Jenkins C.J.Camp. 

Winoński ,Bank Narodowy 
The National Bank of Winona. 

Kapitał stały 100.000 
Godziny błórowe od 9 rano do 4 po pol. 

Urzędnicy: 
L. C. Porter, prezydent, 

C. H. Porter, wiceprezydent, 
E. D. Hulbert, kasyer. 

Dyrektorzy: 
L. C. Porter, 

Chas. Horton, John Latsch, 
R. D. Cone, Tona. Wilson, 
C. H. Porter, E. D. Hulbert. 

Jeżeli wam potrzeba co kupić 
z handlu towarów łokciowych 

i rozmaitości 
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raczcie zawitać do nas, a dostaniecie, co
kolwiek będziecie żądali, daleko taniej, a-
niżeli gdzieindziej w mieście. 

Bruno Weilandt & Co. 
Mamy takż^ agenturę kart okręto

wych Szczecińsko-amerykańskiego Towa
rzystwa żeglugi morskiej. 

Józef Cysewski 
poleca swoją 

Groeernie i Salon 
500 Chatfield i Broadway Str. 

łaskawym względom Szan. Rodaków, któ
rym służyć będzie zawsze jaknajskorzej. 

MeNie & Co., 
\ 7 

przy gmachu pocztowym, 
sprzedaje 

książki, tapety, rolosy, zaba
wki, obrazy i ramki, 

oraz 

P i a n i n a  i  O r g a n y .  
MeNie & Co. 

Powrót redaktora. 
Objąwszy napowrót redakcyą „Wia

rusa," mum sobie za obowiązek przemó
wić w kilku słowach do Szan. Abonen
tów dlii wyjaśnienia dotychczasowych ko
lei tejże redakcyi oraz zaspokojenia Pu
bliczności co do mojej osoby. 

Jeżeli pierwej tak szybko >ię poże
gnałem z Panami Wydawcami, to jedy
nie dla tego, że smutne doświadczenie, 
jakie wyniosłem z Detroit, nakazywało mi 
być ostrożnym przy obejmowaniu reda
kcyi nowego pisma i tylko pod kontra
ktem, zapewniającym mi jaknaj większą 
swobodę działania oraz zbieranie owoców 
mej pracy praez jaknaj dłuższe lata, stale 
zająć miejsce przy redakcyjnym stole, aby 
szczerze i gorliwie pracować dla dobra a-
keyonaryuszów i sprawy narodowej. 

Na posiedzeniu akcyonaryuszów Wia
rusa z 22 kwietnia dawniejsze nieporozu
mienie pomiędzy mną a Akcyonaryusza-
mi wreszcie gładko wyrówianem zostało 
ku zadowoleniu obu stron, i odtąd, dzię
kując tym Panom za zaufanie, jakie we 
mnie pokładać raczą, na ich życzenie pod
pisywać będę ,.Wiarusa" jako redaktor i 
wedle zdolności moich z prawdziwem za
miłowaniem pracować nad udoskonale
niem tego dziarskiego zucha, którego mia
łem szczęście być ojcem chrzestnym. 

Wynurzam nadzieję, że przy pomocy 
Boskiej, zwłaszcza jeżeli nie zawiedzie 
mnie nadzieja w ochocze poparcie ze stro
ny Czcigodnych Rodaków, mianowicie 
Wielebnego Duchowieństwa polskiego i 
moich osobistych przyjaciół i znajomych, 
zdołam z czasem zadowolnić tak Panów 
Akcyonaryuszów, jak w ogóle Szali. A-
bonentów, i życzyłbym sobie, iżby, póki 
mnie starczyć będzie sił i zdrowia, nigdy 
do tego nie przyszło, aby kochany „Wia
rus" znowu kiedyś miał utracić głowę. 

Wres2cie podnoszę, iż dotychczasowe 
dwa przesilenia w redakcyi jak to bliżej 
będę starał się wykazać w artykule ,,z 
blizka i z daleka," tudzież w Wiadomościach 
miejscowych, bynajmniej nie zaszły przez 
przyczynę Panów Akcyonaryuszów lub a 
powodu jakich tam obaw o przyszłość 
,,Wiarusa." Raczej należy mi się wyznać 
publicznfe na cześć Panów Akcyonaryu
szów, iż jako dobrzy wiarusy i spokojni, 

Z blizka i z daleka. 
Weszły terat w modę w piainnch polskich 

pogadanki, lekkiem pisane piórem, I«cz ni odloty 
podawano pod wychodzącemi juś z mody tytu
łami, co i;n wiele ujmujo uroku. 

Wstępując w prąd zwyczaju, i ja z niniej
szym numerem rozpoczynam nieprzerwany szereg 
pogadanek, dla których jednakże pozwoliłem 
sobio nit}guąd po tytuł troołię oryginałniejszy z 
wspomnień europejskich. 

W szczęśliwym starym kraju, (pojmuję tu 
pierwszy przydomek podobnie, jak wywodzili 
Grecy nazwę morza gościi.nego, — dia togo, £e 
na wybrzeżach jego nie podobna było znaleźć 
gościnności) — w kochanej Polsce, poprawiam 
BIQ, takie pisywałem przez czas dłuśszy poga
danki, któro podobno do*yć interesowały czy-
tylników. Umieszczał je toruński Przyjaoitl pod 
tytułom „Pogadanki w kuini", a na dole podpi
s a n y  b y ł  C z e l a d n i k .  

Jost pewnie jut dosyć ludzi w Ameryce, 
których równa, albo podobna dola, jak mnie, tu 
zapędziła, a którzy jeszcze dobrze przypominają 
sobio owe pogadanki, jak i biednego icb autora. 

L Czeladnika stał się po ciężkim egzaminie 
amerykańskim i owein ,,pielgrzymowaniu", jakie 
mi wy wróżyła mądra kabka z nad jeziora Brie, 
dosyó już niezależny Majwtcr, pracujący na wła
sną rękę przy ku£ni narodowej. — Pamiętajcież 
więc o nim, preedewszystkiem wy, Lubi Dru-
chowie ze starego kraju, czy blizko mnie mie
szkający, czy daleko od Winony oddaleni, i przy 
każdej sposobności jaknajlepiej zachwalajcie ku
źnią TViarusa, aby ludzie do niej przywykli i 
Majstrowi nie zabrakło ni pracy, ni ehleba. Nie 
ma on wielkich potrzeb i jei«li kucie we Wino-
n:e jako tako mu się nptaoi, nie przyjdzie do 
tego, aby go wyrugowano z szupu, jak jego po
przednika — czego zresztą nie pochwalam a 
mówiąc prawdę, i nie cierpię. 

Raz bowiem w mieście, podobnie jak Wino
na z wysoka oświeconem światłem elektrycznem, 
od którego ludziom wzrok słabnie i zawrót wpada 
do głowy (faktem jest, że że w owem mieście 
niedawno jakiś Niemiec, odurzony mooą togo 
światła, spadł z wiely i kark sobie skręcił), już 
i mnie nieboraka chcieli z obalającej się kuźni 
wysadzić przed czasem, aby potem pod inną 
firmą większe z niej ciągnąd zyski, lecz przej
rzałem zawczasu chytre zamiary tych ludzi i 
fugas cbrustas dałem do Minnesoty, zapo-
mniawsay w pośpiechu nawet o moich młotkach 
i cęgach. — Okropnie się wtedy zatrworśyła 
spółka, której własnością była owa kuźnia, i nuż 
pisać po gazetach — kiedy mnie jui cały tydzień 
nie było w icb gnieździe, ie mnie potrzebować 
nie mogli, bali się bowiem, ie^po całej Ameryce 
będę ich kuźnią obgadywał. Ale wiedzą sąsie
dzi, juk kto siedzi! — Wiedzieli tei ludzie do
brze, że Kaszuba owych dobrodziejów wywiódł 
w pole i taką iście szewiecką złość w nich zdo
łał pobudzić! Oni teraz na swej kuźni nie 
robią lepszego interesu, jak pan K. w Stevens 
Point, — a ja łyję i zarabiam więcej, niż u 
nich, nie potrzebując kłaniać się nikomu. 

Alei trzeba mi wróoić do mojego poprze
dnika i następcy tutaj we Winonie, pana Parysso, 
który za to, że za mojem staraniem dostał pracę 
przy Wiarusie, napisał po mojem wyjeździe, ii 
Panowie Akcyonaryusze nie mają ze mną nic 
do czynienia. Byłbym mu to przebaczył, gdyby 
nie był zostawił w naszej kuźni kupy żelaza 
tak niezręcznie obrobionego, iż nie moftna pozbyć 
się go bez naprawy. Mam tutaj na myśli znaną 
korespondencyę chicagoską, która, ponieważ sku
tkiem jej ogłoszenia kilku naszych księfty pro
boszczów odesłało Wiarusa redakcyi, stała flię 
powodem zerwania stosunków pomiędzy panem 
Parysso a Towarzystwem akcyjnem. 

Szanowni Czytelnicy przypoiuinają sobie, łe 
znajdował się w tej korespondenoyi taki ustęp: 
„Podług mego zdania Związek Narodowy jest 
dosyć silnym i z każdym dniem ku wielkiemu 
upodobaniu stajo się silniejszym; na jego więo 
barki przypadałoby włożyć obowiązek dogląda
nia szkół naszych narodowych." 

Takiego zdania nie można przepuścić bez 
sprostowania, skoro dawniejszy redaktor, lubo 
zaznaczywszy w przypisku, iż sam nie znalazł 
w niem wiele sensu, nie miał ozasu go rrektyfi-
kować; inaczej Duchowieństwo nasze posądzało
by protegowany przez nas Związek Narodowy, 
jakoby dążył on do wydaroia mu opieki nad 
szkołami. Przewodnikom Związku Narodowego 
podobna myśl dotąd nawet przez głowę nie prze-
Bzła, owszem żywią oni niewymowną wdzię
czność dla tych sacnych naszych kapłanów, któ
rzy urządziwszy w swej parafii polską szkołę, 

zuslugi  Sióstr  FulicyniH-.U, , ,od Utói.ych kiero
wnictwem l.y.-, i i jce ' izi i-ci  polskich tutaj  na ob
czyźnie uczy rt ię  czytać i pisać po pol.sku,  hłu-
chii  wy i£?:uit i  ł ja.sad r t l igi i  A w.  i history!  naro
dowej  w języku ojuzyctym, — wizk-rzni  su 
wreszcie członkowie Związku Narodowego każdej  
osobie,  cKy to świeckiej,  czy duchownej,  która 
własną pracą lub ofiani  dopomaga mim do utwo
rzenia narodowego szkolnictwa pod . .pieką Ko
ścioła .  

Zdaje mi s ię,  iż  nad wszystkieini  kalołickie-
mi szkołami elementarnymi \y Ameryce,  czy to 
ajryszowskieni ' ,  c-:y fVaneu/.kieini,  czy nicmiec-
kiemi,  czy polskionii,  mieli  opiekę d ,-ta. l  probo
szczowie odnośnych panti i j ,  i gminy v.  ynzły z  
tom jaknajlepiej,  a  tu naraz korespondi nt  chi-
cagoski  występuje z  propozycyą,  uby m.jwyższy 
nadzór nad szkołami ludowemi poruczono oso
bom świeckim, jak to si . ;  dzisiaj  dzieje  w Prusach 
pod rządami bisinarka!  — Jako tam pod dozo
rem świeckich ,,Schulinspcktorów'  f-zkolv wnet 
przybrały cechę bezwyznaniową, tak i u  nas w 
podobnych stosunkach do tego by przyjść rnu-
siuło,  zwłaszcza,  ż.* i  u  nas już s ię  zaczyna za
gnieżdżać inuśonerya,  a  i-i  panowie masoni,  
mający się  za wyższych o całą głowę nad pra-
v\ ovierne „pospólstwo'  pewn e naj ik w apliwiej  
by s ię  garnęli  do tak zaszczytnego urzę.iu,  jakim 

k o n a l i  politycznych, lecz trzeba było pamiętać 
i o  tein,  a<; 
oświecania 
przekonanie 
byłby (;-ta!e( '/. i i)\  

Polak wzią wszy na się obowiązek 
udu, byłby powinien poświęcić swe 

polityczne dla idei wznioślejszej, 
powinien zmuszać się do pisa-

cati  bekim, aby nio przytłumić w 
pomagającym zarazem do utrzy

ma w duchu 
ludzie rel igi i  
mania narodowości. Czy nie tak? 

N;o by ło inoiiu zamiarem oczerniać mojego 
poprzednika, nic nie miałem i nie inanf przeciw
ko niemu osobiście, lecz musiałem konieozne 
wystąpić w obtonie naszego kochanego Wiarusa, 
którego LÓA-nicż już zaczynano posądzać o dą
żności nihdistycznc. Łaskawi Czytelnicy raczą 
uwzględnić w tym razie niemile położenie moje, 
i nadal, skon; już uprzątnąłem się z barłogiem, s 
więk-zą, niż dzisiaj, cierpli wośdią słuchać moje
go gadania.  

Wasz życzliwy 
Majstir od Wiarusa. 

sze hasło: Boie zbaw Polskę!  — tak iż dłutro 
nie widzieli  go czytelnicy w piśmie naszem. 
Zdaje się że w oczach p. Parysso było ono tak 
wstętnem, jak jest  ten napis  w oczach urzędni
ków pruskich nawet pod obrażeń# Matki  Boskiej  
Częstochowskiej,  — a przecież to pewna, żo bez 
pomocy Boskiej  my Polski  nie odbudujemy,owszem, 
gdybyśmy się wyparli Pana Boga, jak go się 
wypiera p. Parysso, gotowe nieba jeszcze cięższą 
spuścić na nas karę.  Przyjąłem więc nasze 
stare narodowe hasło s powrotem do TWiarusa, 
błagając Pana Boga, aby za przebłą-
dtenie dawniejszego redaktora dalej  nio karał 
naszej redakcyi. 

Kto tak gładko pisze po polsku, juk pan 
Parysso, tego się nikt nie wyprze jako Polaka, 

gorliwie się nią opiekują, umieją ocenić ich po- ohociaż to uczynił rodaktor intermistyczny, nie-
nie wiele wymagający obywatele, nie dla święcenie się około utrzymania języka polskiego jeden toż pochwali jego stałość charakteru, że 

!]?/.'!! X'l'i i W 1 

byłoby stanowisko nadzorcy szkoły.  
Skoro Związek Narodowy pobuduje wyższy 

zakład naukowy dla polskiej  rnłodziiży,  jak to 
zdołali  uczynić nasi  [.< bratymcy Czesi  w Chica
go, natenczas należałby s ię  i zarząd oraz nadzór 
nad nim osobom świeckim, bo też z  pewnością 
żadnej  osobie duchownej  nie chciałoby s ię  brać 
takiego ciężaru na swoje barki.  Ale zamiar 
przywłaszczenia solce nadzoru nad .szkołami 
elementarnemi natychmiast  musiałby poróżnić 
nasz Związek z  Duchowieństwem, a togo pewnie '  
żaden z członków by sobie me życzył.  I 

Nie osłabiać nam si l  narodowvcii,  rzucając'  
kość niezgody p< między lud a Duchowieństwo, j 
lecz tworzyć coraz mocniejszy łańcuch, łączący i 
wszystkie waistwy naszego społeczeństwa w je-j  
dno narodowe grono, i zapraszać Duchowieństwo 
do wspólnej  z  nami pracy przy narodowym war
sztacie,  a  kiedy wszystkie warstwy naszego 
społeczeństwa razem pójdą ręku w rękę,  wtedy 
może z  ozasem urośniemy tuta j '  w potęgę pol  i-  j 
t y c z n ą ,  k t ó r a  z a i m p o n u j e  n a s z y m  b r a c i o m  w  j  I u : n } ! i : l !  

Europie i skieruje ich oczy ku nam jako nie- Zwulono |o 
wyczerpanemu źródłu pomocy w każdej  ojczystej  
potrzebie.  

Aby wznieść taki  przybytek narodowy, do 
tego będzie trzeba przedowszystkiem także pie
niędzy i  to wiele pieniędzy,  a  tu składka,  otwo
rzona w piśmie naszem przez dawniejszego re
daktora na utworzenie skarbu narodowego, ani  
centa nio przyniosła więcej,  jest  owe 6 dolarow, 
na które się  złożyli  pp.  Krzemiński  i  hrabia 
Altenburg z  Nowego Yorku i nasza drukarnia.  
Pukam zatem i  ja  dp szlachetnych serc zamo
żniejszych z pomiędzy naszychRodaków i Rodaczek 
o dalsze niidsełanie ofiar  na ten wzniosły cel  
narodowy. Prawda że teraz l iche czasy,  a  zre
sztą i  inne składki,  jako to na nieszczęśl iwych 
wygnańców polskich z  monarchii  pruskiej,  na 
seminaryum polskie w Detroit  i  t .  d.  pochłaniają 
ofiarność publiczną,  lecz l t irno to zawsze każdy 
będzie mógł odłożyć dla sprawy narodowej  przy
najmniej  po 10 centów rocznie,  jak to propono
wał ezynić mój poprzednik.  Pan Krzemiński  
radził  nam ustanowić na ten cel  poborców, lecz 
gdzież znaloźć nam takich,  którzy by mieli  o 
ohotę zająć się  tą  sprawą? — Niechajże agenci  
Wiarusa i  przy opłacaniu podatku narodowego 
będą naszymi mężami zaufania,  i  na ich ręce 
radzimy składać ofiary.  W Winonie.  przyjmuje 
takowe pan Franciszek Drążkowski  L.  b.  4-1,  w 
którego ręku też dotąd spoczywają złożone po-

X o w i n y  o d  r e k i .  */ c ^ 
W Ch icago w pierwsze święto' Wiel

kanocne tamtejsi anarchiści zebrali się w 
l iczbie  około -UHMJ na Randolph ul.  i  o— 
kolo godziny 10 przed południem, wyru
szyli z kijku kapelami muzycznemi i czer-
wonemi chorągwiami na brzeg jeziora. 
Na elu jrągwiach widniały napisy w języ
kach angielskim i niemieckim, jak: „Pri
vate capital represents stolen labor,"— 

„Eight hours a day' — ,,Trink Wasser, 
wie das liebe \ ieli, so sagt Maister Pow1' 
derly. '1  

Nad jeziorem wygłaszali  mowy prży-
\vó<izcy anarchistów Spiess, Parsons, Hen 
r\\ S -hwb i i i :  i n,  nawołując lud do gwał
tów przeciw kapitalistom, zniesienia wszel
kiego mają!KU Osobisiego i połączenia ca
łego suw jedne, 1  wielką braterską 
gmin.;. 

t a 11 o w 
towi E. Perry 
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jedzie on na początku Maja z St.  Johns 
do Disco w t-• warzystwie trzech osób. Ba
dania jego będą przedsiębiorstwem prywa-
tnein i nie powstaną z nich rządowi Zwią
zkowemu żadne koszta. 

W Hut'i- 'aio, w dniu 24 kwietnia 
przyznał sąd iloraoeinu Dubois doi. 10,000 
wynagrodzenia w procesie przeciw kolei 
Buffalo, Philadelphia i Nowy York. Du
bois w dniu 7 grudnia rok a zeszłego strą
cony został z pociągiem towarowym rze
czom;) kolei z nasypu i tak ciężkie ode
brał uszkodzenie w głowę, że dostał po* 
mięszania zmysłów. 

W St.  Paid, Mann.,..w dniu 24 kwie?,-, 
tniii w podziemiu żydowskiej bóżnicy zna
leziono w stanie nieprzytomnym żyda A-
dolfa Koenigsbergera'. Udał się on do 
bóżnicy dzień przedtem i skrył się w 
miejscu ustępowem, gdzie zamknąwszy 
drzwi i okna. otworzył feurek gazowy. 

| Zachodzi więc niewątpliwie zamach samo-
przednio 6 doi. ujjczy, i nieszczęśliwy przeniesiony został 

Weźmy sobie za przykład Rycerzy Pracy, i  ( ^ °  

którzy ustanowili po całej Ameryce komitety l " 
miejscowo i obwodowe, zbierające od członków j  W  B r a d f o r d ,  P a ,  o b a l i ł  s i ę  24 
wedle potrzeby jednorazowe pogłówne od 10—30 kwietnia rano dom drewniany, ljjtóryTO— 
c., a z podatku tego czasem krociowe gromadzą botniey używali za sypialnią i potem za-
sumy. Sejm w Bay City już niedaleki, a ehę- palii się od żarzących węgli w piecu. W 
tnie byśmj' wystąpili na nim już z cze^ś goto- , Jomu tym znajdowało ^się wówczas 38 
w-em, popisali się zebraną okazałą sumą, coby j "Wloęjióy/, którzy pracowali przy kolei 
panom delegatom dodało otuchy do wzięcia tej EriC(  j (; z  1K)inj^Izy  I l ich  zgin( j }o  w pło. 
sprawy pod starann.ejszą rozwagę i opiekę. , miel l i i lcj,> Il0,l(.Z!ls  gdy  3 odniosło ciężkie 

Poruszywszy powyżej  sprawę podatku naro- :  uszkodzenia. 
dowego, okazałem, iż wszystko dobre, co rozpo-
czął mój poprzednik, staram się rozwijać dalej. Straszne nieszczęście wydar^ło 
On zaś postąpił sobie ze mną inaczej,—niszczył :  w dniu -  1 kwietnia W Chicago. — Pani 
co ja rozpocząłem. Usunął np. Wiarusa na-1 Harriet Sterling, właścicielko „Sterling 

House, '  
Whalt 

jej córka Emma i  służąca Magle 
en zadęte były w kuchni hotelowej 

czyszczenie jedwabnych materyj gazoli-
nem, kiedy nagle parę kropel tego pły
nu upadło na gotowalnią. Powstały przez® 
to płomień natychmiast zajął suknie o-
wych trzech osób, które za moment wi
działy się otoczone płomieniami. 

Pani Sterling i córka jej  okropne od
niosły raliy od oparzenia, podczas gdy 
służąca naj\yięcej ucierpiała od wciągania 
w się płomieni, oddychając. F. Danahoe i 
Scan ton; które starały się nieść pomoc 
nieszczęśliwym ofiarom®, lekkie odniosły ' 
poparzenia. Pani Sterling już uległa swym 
cierpieniom, podczas gdy jdf oórka i Ma- '1 
gie Whalen dotąd pasują się z śmiercią. 
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