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W  a r u n k  I .  
Abonenci oplaoaj%oy WIARUSA 

c dola, koniecznie masz% płacić 
1.00 na jeden rok, lubo w tym 
roku dla przedpłacicieli czyli pła~ 
<>ęcych naprzód, roczną, opłatę 
zniżyliśmy na $1.50. 

Kto zjedna nam trzecn no-
ryoh abonentów i prześle od 
caftdego całoroczny abonament z 
góry, Mmu przez cały rok gazetę 
dla niego samego przesełaó bfdaie-
my bezpłatnii 

Kto odbierze z r jazty trzy gazety, 
iwałanym jest za abonenta i odpot 

iriedcialnym za abonament. 
Kto zmieni adres, powinien na 

hycnmiast podaó wydawcy WIARUSA 
wij nowy adres. 

Abonentom, którzy wyraźnie nie 
odmówię gazety za pośrednictwem 
listowego lub innego urzędnika 
pocztowego, WIARUS posełany bę* 
diie dalej. Skoro kto zaprzestanie 
odbierać gazetę, powinien wpierw 
zapłacić, jeżeli co za nię r;ikien. 

Pieniądze za i dla WIARUSA na 
ety przesełaó przez pocztowy lub 

eipresowy Money Order^ Można 
tf>ł. przesełaó abonament w dolarach 
papierowych, przez Postal note, 
albo w jednocentowych lub dwuoen 
Iowy oh zŁaczkach pooztowych, lecz 
jeżeli abonament, w taki sposób 
przesłany, w drodze przepadnie (cc 
się w tym kraju bardzo rzadko 
adarza) wydawca WIABUSA nie 
bieize za to na siebie odpowiedział 
ności. Takie listy najlepiej kazad 
na poczcie registrowad, bo wtenczas 
urzęd pocztowy bierze na. siebie od
powiedzialność, że wraz* zawarto 
ei% dojdę na miejsce przeznaczenia. 
Wszelkie listy oraz przesełki pie 
niężne do WIARUSA adresować: 

Mrs J. DERDO W SKA. 
329 E. 3rd 6tr. 

WINOWA Mino 

dwaj na osła, aż tu ludęjte na 
cale gardło wrzeszczane 

—- litości nie mają nad biednem 
bieniem. Nowość każda przy- ^^jerzęciem, że qhcą je za-

• • • -T ..Mn nołAtno- " >... . .' i !_ najmniej na chwilę człowie 
kć zastanowi, tak bywa i z 
nowym rokiem. Zdaje się, że jtd j Nie było rady, trzeba 

było zejść. Tedy gospodarz 
— „ - jeszcze na jeden wpadł po-

sobą njesie,wszyscy przeto,nie mySj Kazi synowi pójść po 
wyjmując tych,co piórem pra- (}rąg dębowy, uwiązał osła 
cu ją,stają i patrzą,co to będzie 
dopierogdy nowość spowszed
nieje i urok swój utraci, wra
cają do równowagi. Popa
trzyliśmy się naokoło siebie, 
a tu wszystko, jak było; 
chwytamy co w rękę wpadnie 
z gazet, nie masz i tam nic 
nowego, chyba to jedno, że 
zamiast roku 1902, wszędzie 
poprawnie czytamy r. 1903. 
No i to rzecz ważna, bo dla 
omyłki w liczbie roku po
wstawały nieraz wielkie kło
poty na świecie. — W poli
tyce omawia się tymczasem 
tylko niedokończone sprawy 
przeszłego posiedzenia, prze
praszamy, chcieliśmy powie
dzieć, przeszłego roku. Na 
porządku dziennym teraz 
roczne posiedzenia bractw, 
towarzystw i organizacyi, a 
tam wszędzie w konstytu-
cyach mowa o sprawach nie
dokończonych zeszłego posie
dzenia, to nam się to tak za
plątało. — Apropos rocznych 
posiedzeń. Dobrąby to rzeczą 
było, a pod pewnym wzglę
dem bardzo pożyteczną, gdy
by panowie sekretarze takie 
nieukończone czynności su 
miennie i dokładnie zapisy 
wali, aby o 'nich można przed 
posiedzeniem pomówić, a na 
posiedzeniu załatwić się 
nimi jak ze starymi znajo
mymi, a nie rok rocznie jak
by z czemś zupełnie nowem 
się borykać i na później od 
kładać. A nie tylko pojedyń-
cze bractwa o tern powinne 
pamiętać, niechaj sobie to do 
serca wezmą także zarządy 
organizacyi większych. 

Spotkała nas w tych 
dniach ciekawa niespodzian
ka. Paru abonentów odmówi
ło gazetę dla zupełnie prze 
ciwnych powodów. Wszyst 
kim, kochani panowie, nikt 
nie dogodzi; każdemu zresztą 
wolno sądzić jak mu się po
doba, lecz my musimy trzy
mać się stałych zasad, bo 
mogłoby nam pójść jak owe
mu gospodarzowi, co to z 
synem , na targ osła prowa
dził. A było to tak: Gospo
darz szedł sobie i prowadził 
na postronku osła, za nimi 
zaś podążał wyrostek, syn 
gospodarza. Osieł nie spie
szył się, więc ludzie całymi 
gromadkami mijali tę trójkę, 
a jak to bywa, czynili swoje 
uwagi. Najprzód powiadali: 
„Patrzcie tych głupców, nie 
siadłby to jeden z nich na 
osła zamiast bóty drzeć we 
dwójkę." — Słyszał to go
spodarz, obraca się tedy do 
syna i każe mu siąść na osła, 
a sam idzie spokojnie dalej. 
Ale ba, przychodzą inni lu
dzie i znów szemrzą: „Stary 
głupiec! Chłopca, coby świat 

IN ASI  AGłiNCi 
Upoważnieni sa do solekiow*. 

ma abonamentu WIARUSA naatępn 
l|ey nasi agenci mietscowi: 
BAYCITI, Mich. — Alexandei 
Niedzielski Cor. 17 & Van Buren 

BALTIMORE: Fr. Ziarnowski 
718 S. Bond Str. 

CALUMET, Mich. — Franciszek 
Lubowiecki. 

CHICAGO, 111. — Stefan Hewell 

COLUMBUS., Nebr. — WikUr 
Tarasiński. 

HOFA PARK, Wis. 
M. J. Kośmioki. 

HEW BRITAIN, Conn. W. K. 
Szemborski 44 William Str. 

iHANTlOOKl Pa.—Fr.Jabłoński 

•AK HILL — at. Pogorzelski 

PIKE LAKE Wm. — Adam 
Ęaa&enek. > 
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QnoTU. s. D.Grata , I,,. 
(dsić przez oałe życie i za-'rfofci. 

siedzi gdyby jaki 

męczyć"! że • takie znęcanie 
się bezkarnie ujść -nie może 

doń za nogi i na ramionach 
dźwigali osła do miasta. Znów 
nadeszli ludzie i nuż na
śmiewać się z nich: „Patrzcie, 
dwćjch osłów trzeciego niesie; 
no ci chyba u tego, co niosą, 
rozumu się uczyli itd." Tak 
każdemu idzie, kto chce 
wszystkich zadowolić. Nas 
atoli na podobne doświadcza
nie nie stać, więc postępo
wać będziemy raz obraną 
drogą naprzód. 

W Milwaukee walka o wy
danie budowy pomnika dla 
Kościuszki trwa dalej a coraz 
staje się zaciętszą. Jedni 
twierdzą, że tylko polakowi 
można pracę powierzyć, za 
tem pracuje z wielką zawzię
tością „Dziennik Milwaucki", 
inni za „Kuryerem" odda
liby robotę choćby Niemco
wi, byle się tak stało, jak oni 
chcą. Nam się zdaje, że jeżeli 
w konkursie brać udział u-
prawnieni byli innonarodow-
cy bez wszelkich wyjątko
wych przywilei dla Polaków, 
to też w wyborze modelu i 
powierzeniu pracy wyjątków 
robić komitet nie może na 
korzyść polaka. Byłoby to 
niesprawiedliwie. - Jedynem 
wyjściem z tego przykrego 
położenia zdaje się być, ogło
szenie nowego konkursu z 
dodatkiem że caeteris paribus 
(t. j. jeżeli model polaka bę
dzie tak dobry jak innego, 
anie zbyt wiele, droższy) 
polak będzie miał pierwszeń
stwo. Tego nikt za złe brać 
Wam nie może, gdy tymcza
sem obecnie niepodobna Ko
mitetowi oddać pracę ziom
kowi nie narażając się tem 
samem na słuszny zarzut 
niesprawiedliwości. 

W Poznańskiem zasłużyło 
sobie kilku naszych na po
rządne baty swoją lekkomyśl
nością w sprawach nader 
ważnych. „Kuryer Poznań
ski" donosi, że w powiecie 
kościańsko-śmigielskim zwy
ciężył przy wyborach do sej
mu poznańskiego niemiec 
23ma głosami przeciw 21, 
które padły na polaka p. S. 
Murawskiego. Pan Murawski 
byłby obrany, gdyby się byli 
wszyscy Polacy stawili, lecz 
trzech nie przybyło, więc 
niemiec górą. — Tu zawinili 
panowie, ale daleko gorzej 
spisali się mniejsi gospodarze 
w innem miejscu. W Kargo-
wie na 29 wyborców, 15 
niemców a 14 polaków, polak 
Klosz otrzymał głosów pięć a 
niemiec resztę, to jest: 24 
głosy. Ani tu ani tam unie
winnić panów opieszalskich i 

^ ^ v przyjaciół a 'przynajmniej 
cały obleciał, na osła sadza, pomocników niemieckich nie 
a sam, 4co ledwie nogpni możemy, ale niechże to po-
powłóczy, trapi się piechotą." służy za przestrogę tym, któ-
Żle znów. — Zsuwaj się synu, rzy ciągle wrzeszczą, że p a-
powiada stary, ja siądę; ale nowie tylko Polskę gubią; 
ledwie się to stało już ludzie aby nie szczuli jednych bra-
znów wymyślają: vStary a ci na drugich, a nawoływali 

biednemu chłopcu da do spełniania obowiązku 
biedź, a sam co zwykł cho-jkażdego be? wyjątku' i bez 

Radnymiasta Kohl przed-
stawił majorowi miasta, że za
miast kłopotu, w - chwilach 
braku węgla, miasto , najle-

„ , . , piej zrobi, ^ jeśli " zakupi 
George Woodley, należący do grun^ obfitujący w wę-
-i A/kt%A^r v ^ QlflQIl . . 

DETROIT Mich., 

14go pułku piechoty armii 
Stan Zjedn. obecnie stojące 
go w tutejszej fortecy, pan Kohl powiada, że w po-
bolący palec u nogi. Lekarz n 

giel i w potrzebny węgiel całe 
~ miasto zaopatrywać będzie. 

wiecie Caroll zna miejsca, ob
fitujące w węgiel i aż nad
to jest przekonany, że nabyć 

wojskowy uznał, że pa
lec ten ma być u-
jętym, na co Woodley pod- . mogna ^ cenę umiarkowa-
żadnym warunkiem me chciał _ _ i., i j i 
się zgodzić. Za swój upór 
musiał stawać przed sądem 
wojskowym, który go zde
gradował z u&ętłu i w do
datku skazał na zapłacenie 
kary pieniężnej w sumie $30. 

WAUSAU, Wis., 9 stycz. 
Wczoraj w tartaku kompanii 
Brehmer & Salzman padł o-
fiarą swej nieostróżności, A-
ustin Ferguson. Nieszczęśli
wy wpadł na podstawę tak 
że poszedł pod piłę, która 
przecięła go na pół. Śmierć 
nastąpiła zaraz Ferguson ma 
lat 32 i osieraca żonę i pię
cioro dzieci. 

HURŁEY Wis. 7 stycz. 
Trzech górników straciwszy 
równowagę, spadło 600 stóp 
do kopalni Windsor. Ciała ich 
zostały rozbite na drobne ka
wałki. Jeden z nich Dominik 
Marlow pozostawia żonę i 
dwoje małyci dzieci, drudzy 
żaś Goerge Davis i Frank 
Burushette byli samotni. 

OSHKOSH, Wis., 6 stycz. 
Allen Butler alias F Wiliams, 
odsiadujący więzienie za kra
dzieże kieszonkowe, poznał 
się z Georgie Atherton, znaj
dującą się zakratami za pi
jaństwo i naganne zachowanie 
się i zakochał się po uszy. 
Georgie niepozostała nieczu
łą i gdy ją uwolniono często 
odwiedzała Butlera. Butler 
odwzajemniając się, zaprowa
dził ją do ołtarza i pojął za 
małżonkę. Oboje przyrzekli 
prowadzić żywot przykładny. 

PITTSBURG, Pa Dnia 30 
grudnia roku z. umarł znany 
tu szeroko i ceniony urzęd 
nik Thomas Mullen, assesor 
miejski, liczący 45 lat wieku. 
— Dnia 6 stycznia zmarł re-
korderer powiatowy G. M. 
Von Bonnhorst. 

NOWY YORK, 7 stycznia. 
Cztero letnie dziecko zmarło 
dzisiaj wskutek zatrucia krwi 
jakie spowodowało zadraśnię
cia szpilką Jessie Lambert 
niosła dziecię na ręku, gdy 
jakimś dziwnym sposobem, 
szpilka wetknięta w sukni 
pani Jessie, zadrasnęła kola
no dziecięcia. 

To spowodowało zatrucie 
krwi a następnie śmierć. 

DETROIT, Mich., 6 stycz. 
Rada miejska wyznaczyła 
$50, 000 na założenie intere
su węglowego. Miasto będzie 
kupować węgle po cenie hur-
townej i będzie takowe 
sprzedawać konsumentom po 

5 'W ^ 

ną. Po zaopatrzeniu budyn
ków miejskich zbyły towar 
pocenie naturalnie zniżonej, 
odstąpić można mieszkańcom. 
Na posiedzeniu komisyi wę
glowej której Kohl jest człon
kiem, sprawa zakupna kopal
ni była głównym przedmio
tem rozpraw. Podobną spra
wą zajął się zarząd miasta De
troit i podobno przyniósł 
wiiele dobregomiastu. 

CHICAGO 111 Wczoraj w 
biały dzień, o godz. 3 popo
łudniu, trzech rabusiów 
dwóch białych i jeden murzyn 
weszło do stacyi górnej kolei 
na Division str. i zmusiwszy 
pannę Alice M. Burkę, kasy-
erkę i pannę Lillie Adams, 
sprzedającą gazety, by trzy
mały ręce do góry, < zabrali 
$32 z kasy. Panna Burkę spo
strzegłszy, że murzyn na 
chwilę spuścił rękę z rewol
werem, uderzyła go w twarz 

próbowała własny rewolwer 
wyjąć z szuflady. Ale nim 
zdołała to uczynić, inny ra-
buś uderzył ją w szczękę i 
i powalił na ziemię. Panna 
Burkę szybko zerwała się, ale 
wtedy rabusie uciekli. Wzię
ła jednak rewolwer i wybiegł
szy na ulicę, strzeliła dwu
krotnie do uciekających: 
ale już byli za daleko. 
Przechodnie widząc, co się 
dzieje, ścigali rabusiów, — 
ci jednak wskoczyli na tram
waj i odjechali. Panna Burkę 
ma 28 lat i jest urzędniczką, 
odkąd stacya górnej kolei na 
Division str. istnieje. 

PHILADELPHIA. Pa — 
Thomas Lunney, ślepy we
teran wojny domowej, strze
lił onegdaj do swej żony, a 
następnie wpakował sobie 
kulę w piersi. Przeniesiono 
ich do szpitala, gdzie dokto
rzy orzekli, że Thomas żyć 
nie może, a jego żona prawdo
podobnie wyzdrowieje. Lun
ney był od 30 lat ślepy. Kie
dy kobieta usiadła na krześle, 
Thomas powoli przysunął się 
do niej i począł ją obmacy
wać po trwarzy, a następnie 
wyjął rewolwer i strzelił, tra
fiając ją w prawy policzek. 
Następnie wpakował sobie 
kulę w piersi 

CHICAGO ILL.. 7-letni 
Józef Skułpa z pod nr. 5120 
Winchester avenue, został 
przez ojca wysłany z dzban
kiem do szynku po piwo W 
drodze chłopcu poślizgnęła się 
noga i upadł, tłucząc równo
cześnie dzbanek i kalecząc 
się w szyję. Skorupa przecię-

cenie kosztu. Handlarze są la mu arteiyę i krew wytry-
wściekli na radę miejską. Do- skiwała z żyły tak gwałtownie 
bry przykład do naśladowa- że przywołany na ratunek 
nig lekarz nie mógł biegu jej 

wstrzymać. W piętnaście mi-
WHEATON, Minn., 9 nut później biedne cziecko 

Ole Johnson i dwaj inni far- wyizonęło duszę. 
merzy zginęli w kurchanie — 
śniegu. Znaleziono ich zasy- Źródła naftowe w Borycła 
pańyeh śniegiem pwy torach wiu płon  ̂ Poża  ̂ obiął , w 
koleiowyćh w pobliżu Du- krótkim bardzo czasie 27 
mont. Są przypuszczenia, że źródeł i 20 domów. W^płomie-
zabłądzili w zamieci i zostali niach znalazła śmierć młoda 
naiechani przez pociąg towa- dziewczyna. Straty obliczają 

• * * ^ «n«K/\<na imlnanAn 

rowy na ćwierć miliona guldenów. 

^ X » * t4 

to lat S0 
Dra RICHTBRA^ 

flumnr w śwneoi 

..KOTWICZNY" 

REUMATYZM, 
PODAGRĘ, 
NEURALGIĘ itd. 
I na różne reumstyemo 

dolegliwości. 
CBWAł 28cL 150ct. we wazyttitkto 

•litrirfli hil> f pirrr-f-' •* — 
F. AJ Richter & Co. 

215 Pearl Street, 
New York. 

Drobne Echa. 

Cesarz Franciszek Józef 
pragnie pogodzić następczy
nię tronu saskiego z mężem# 

KRÓL saski chce ofiarować 
50,000 marek rocznej renty 
zbiegłej następczyni tronu, ale 
ta chce więcej wytargować. 

Waszyngtonie umarł poseł 
Thomas H. Tongrae z pierw
szego nystryktu kongresowego 
z Oregon. 

W Indianapolis, Ind., mu
siano dla braku węgla zam
knąć dwie fabryki zatrudnia
jące 500 ludzi. 

Arcyksięciu austryackiemu 
Leopoldowi Fercjynąndowi 
ofiaruje jego rodzina $600,000 
za zrzeczenie się wszelkich 
praw do majątku. 

Kansas City, Mo., 8 stycz. 
Pani Carrie Nation wczoraj 
kupiła dom w Kansas City za 
sumę $7,500, w którym to 
umieści wszystkie kobiety 
które wskutek pijaństwa mę
żów nie mają przytułku. Pie
niądze na ten budynek mia
ła zebrać na wschodzie. 

Cesarz Wilhelm będzie w 
Rzymie 25 kwietnia a car Miko 
łaj przybędzie do stolicy chrze 
ściaństwa w dniu 11 maja 

Wdowa po Kruppie w Ber
linie jest obecnie ciężko cho
ra i doktorzy obawiają się że 
już długo nie pożyje. 

W Berlinie urządzono ban
kiet dla 600 osób na którem 
niejedzono nic prócz końskie
go mięsa, przyrządzonego w 
rozmaity sposób. 

Minister wojny Root prze
dłożył wczoraj na sesyi kongre
su projekt wyasygnowania 
$3,000,000 na pomoc dla Fili
pińczyków, dotkniętych klęs
ką cholery. Projekt popiera 
prezydent Roosevelt. 

Sześcio miesięczny synek 
Jana Piątek w Green Bay 
Wis, umarł nagle na ręku oj
ca, Powodem śmierci było ki
chnięcie. Koroner zajął się 
tym ' 'wypadkiem a lekarz 
orzekł że wskutek kichnięcia 
skruszyły się muskuły gardła 
i spowodowały śmierć. 

OTRZYMALIŚMY świeży 
numer „Kuryera Święteczne-
go" z Chicago, His. Jestto pi
smo humorystyczne-iluslro-
wane. Po -kilku miesięcznej 
przerwie znowu poczęło wy-
cliodziĆ i jak wydkwca zape
wnia będzie wychodzić stale. 
Redakcya " .mieści ̂  się pod 
numerem: 893 Milwaukee 
Am, Chicago, Dis. 
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