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CO SŁYCHAĆ 
CZYTAMY w Wielkopolani

nie Podaliśmy przed kilku 
dniami słowa monarchy nie
mieckiego, wyr/eozone do kar-
dyńftlu Łedóchowskiego w 
poselstwie niemiecktem.Brzmią 
one według najnowszych wia
domości pik następuje: , .Eini-
nencyo, upraszam Cię, ażebyś 
zapomniał o przeszłości; — 

gdy smutne wypadki się 
zdarzyły, ja nie wiedziałem 
nic o tem. ł <  Słowa monarchy 
niemieckiego mają wielkie po
jednawcze znaczenie. Niedawne 
to jeszcze czasy, jak kardynał 
Ledóchowski był więźniem w 
Ostrowie, a ówczesny i wszech 
potężny kanclerz niemiecki 
ks. Bismarck rzucał na niego 
gromy. Jak się stosunki zmie* 
niły: Dzisiaj Bismarck spędza 
resztki żywota swego w za-
pomnieuiu we Friedricheruh, 
zuienaw:dzony przez większość 
narodu niemieckiego a kar
dynał L&dochowski zasia
da okok cesarza niemiec
kiego i doznaje jego względów. 
Każda niesprawiedliwość mści 
się czy prędzej czy później. 
Słowa cesarza niemieckiego 
dodają nam otuchy. Ciężkie 
przechodzimy czasy, dzieci nu -
szo uczą >s:ę wciąż jeszcze w 
szkole po niemiecku, duch 
Bisimarka pokutuje jeszcze w 
Pruaiech. Nie łatwo to bowiem 
wykorzenić, co lat trzydzieści 
blizko rządów takich sprawiło. 
I dla nas zaświtają jednak 
lepsze czasy; — w latach kilku 

nie aa to się jednak zrobić. 
Zieją jednak ku nam niena
wiścią poplecznicy ks. Bisrnar-
ka, który chciał Żywioł nasz 
zdusić i wszystkiemi dążył do 
tego silami. Żądania nasze nie 
są wielkie; chcemy aby w 
szkołach naszych zaprowadzo
no język polski ;  zastosowano 
dla nas równo - uprawnienie 
takie, jakiego doznawają 
współobywatele nasi niemieccy 
Polakami być chcemy tak, 
jak byli ojcowie nasi. Ciężkie 
przechodziliśmy i przechodzimy 
czasy, nerce się krwawi, pa
trząc na dzisiejsze stosunki 
szkólae, nie upadajmy jednak 
na duchu, i bądźmy pewni, 
że i nam wymierzona będzie 
sprawiedliwość. — Gdy Bis-

mark rozpoczął walkę kultur-
aą,gdystworzył przeciwko nam 
prawa wyjątkowe, zdawało mu 
się, że zniszczy wkrótce ży
wioł nasz doszczętnie; — po-

kaząło się, że żelazny kanclerz 
mylił się. Walka kulturna 
wywołała tem gorętsze przy
wiązanie do wiary św. i  u aro 
dowości naszej. Wsparci na 
tych skarbach, ufając Bogu* 
możemy być pewni, że nie 
zginiemy l doczekamy się 
lepszych czasów. 

HISZPANIA posiada między 
innemi także wielką wyspę w 
Ameryce, która zię nazywa 
Kuba. Otóż tam wybuchło 
niedawno temu powstanie, bo 
mieazkańcy me są kontenci 
z hiszpańskich rządów. Hisz
pania, która i tak nie opływa 
w pieniądze, musiała dług no
wy zaciągnąć, aby módz pow
stanie przytłumić, co jej się 
dotąd nie udało. 

RZYM. Cesarz Wilneim 
nadał pierwszemu 'mistrzowi 

- Ojca Św., ks. kard. Rampolli, 
najwyższy order pruski czar
nego orla. Kulturnikom w 
Berlinie bardzo się to niepo-
doba. Bardzo się też n& to 

oburzają, że cesarz był tak 
grzeczny dla ks. kard. Ledó-
chowskiego i że go nawet j 
prosił, aby zapomniał o tem. j  

co było. Nic w tem dziwnego, 
bo kulturnicy pożrećby chcieli 
wszystko, co katolickie. 

ANGLIA. Ludność angiel- 1  

ska niechętna katolikom nie 
przestaje okazywać swego 
niezadowolenia z nadania 
Irlandyi samorządu. Do Glad-
stona powracającego z parla
mentu, strzeli!  jakiś człowiek 
z rzwolweru, ale chybił. 
Uwięziono go natychiniast.Jeat 
to Auklik, 35 lat mający, który 
podobno cierpi na pomięszanie 
zmysłów. 

— Przy wszystkich zabu
rzeniach, z pdwodu przyjęcia 
ustawy o samorządzenie Irlan
dyi, mianowicie ze strony 
Anglików w Irlaudyi osiadłych, 
należy wiedzieć, że są one 
skierowane nie tak przeciw 
nowej ustawie, jak raczei 
przeciwko Ir landczykom j a k o  

Katol ikom. Wypływa to między 
lnuemi także z tego na przy
kład, że pewnego Anglika, 
zarazem przeciwnika samo 
rządu, sponiewierano w mieście 
Belfast. głównein siedlisku 
protestantów w Irlandyi, li  
tylko z tei przyczyny, że byi 
katolikiem. Robotników kato
lickich wypędzają też ze wszyst
kich łbbryk i zakładów, cho
ciaż nie ma wcale powodu pu 
temu. Zaciekłość iście zwie 
rzęca, z jaką przeciw katoli
cyzmowi występują, musi każ
dego uczciwego człowieka 
ourazą napełnić. 

FRANCYA. Rząd. jak wia
domo, karał biskupów s  gdy 
postępowanie ich mu się uie 
podobało, w ten sposób, że 
im zaprzestał wypłacać roczne
go myta. fMyto płaci rząd nie 
z własnej kieszeni, tyiko z 
funduszu dawniejszych mająt
ków biskupich, przed laty 
przez rząd zagrabiouych. Płaci 
zaś tylko bardzo małą cząstecz
kę uroków). Teraz donoszą z 
Paryża, że obecni ministrowie 
8 biskupom kazali wypłacić 
zatrzymane inyio i dalej regu. 
larnie- płacić, co im się należy-
Tylko arcybiskupowi Gutsular 
nie chcą płacić. Tenże arcybis
kup wystąpił przed niedawnym 
czasem bardzo ostro przeciw 
ministrowi oświaty za to. że 
minister w kościelne sprawy 
się wtrącał. Tego rząd nie może 
mu jakoś darować, choć arcy
biskup niczego innego nie u-
czynił, jak tylko praw Kościoła 
świętego bronił. 

W HOLANDY1 mie&zka o-
beonie półtora miliona kato
lików z pomiędzy 4 milionów 
mieszkańców. Czują się tam 
dość szczęśliwi, bo minnowicie 
rząd nie stawia Kościołowi 
katolickiemu żadnych trudnoś
ci, ale pozostawia mu zupełną 
wolność. Choć rząd protestanc
ki i  kraj przeważnie protes -
tancki, to jednak katolicy nie 
są narażeni na żadne prześla
dowania. Wszystkie zakony 
katolickie mogą w Hołandyi 
przebywać. Gdy w Niemczech 
trwał kulturkampf i księży i 
zakoumków karano i z kraju 
wypędzano, wielu z nich uda
ło się do Molandyi 1 przez 
cały kulturkampf żyli tam w 
spokoju. 

Na początku tego stulecia 
nie było w Hołandyi żadnego 

iskupa katolickiego. Dopiero 

w roku 1853 Ojcu św, Piusowi 
IX udało się arcybiskupstwo 
w Utrechcie i 4 biskupstwa. 
Rozmaici sekciarze protestanc
cy gniewali .się o to i krzyczeli 
lecz król holenderski, choć 
protestant, nie zważa na ich 
krzyki. I sprawiedliwość uczy
nił. 

ROZMAITOŚCI. 
7>yjący 11a wymiarze (wycugu) 

małżonkowie Jandt w Kleszczynie 
pod Złotowem w Pr. Z. mają 27 
letniego svna, który jest niespełna 
rozumu. Tego syna z wiedzą dru
giego syna, któremu gospodarstwo 
zapisali, i córki, której wyznaczyli 
3 tysiące marek posagu, zasadzili 
w przegrodzie z desek, zbitej w 
jednym kącie obory. Na posłanie 
wrzucano mu wiechećj słomy, do 
przykrycia dano mu łatę ze Btarego 
worka. Nieszczęśliwy przesiedział 
tam około dwóch lat, aż zawiado
mione władze . położyły koniec 
temu barbarzyńskiemu obejściu 
się z własnem dzieckiem. 

£uwca szczurów. W czasie 
oblężenia* Paryża, kiedy koniecz
ność zmuszała Francuzów do jedze
nie szczurów i płacenia po 3 franki 
za sztukę, ukazał sio wtem mieście 
szczególnie biegły pogromca szczu
rów. W chwili 'największego nie
dostatku i braku nawet — mięsa 
szczurzego, zgłosił się do władz 
niejaki Henryk Dagoe z oświadcze
niem, że dostarczy miastu tego 
przy.-.maku pod dostatkiem, jeśli 
olrzyim, przywilej (pozwolenie) 
łowienia później szczurów w kana
łach paryzkich. Zgodzono się na 
to, a w bardzo Krótkim czasie 
Dagoe dostarczył miastu 12,500 
szczurów. Ale, po przeminięciu 
głodu, kiedy smak Paryżanom. 
'poprawił się znowu i chociaż mięso 
szczura łudząco ma być poJobne 
do mięsa królików, nie chciano 
ich spożywać, Dagoe wynalazł 
sobie jednak nowy sposób zarobko
wania—w Belgii 1 w północnej 
Francy i, gdzie ku uciesze ludzi 
odbywają się walki jamników 
(gatunek psów) ze szczurami. 
Wkrótce będzie oa mógł święcić 
jubileusz sprzedaży 45O,0OOgo 
szczura. Przywilej chroni go przed 
konkurencyą. 

Doiccipy żydowskie. Pod tym 
tytułem wielui rabin londyński 
napisał obszerny artykuł w przeglą
dzie „Nineteenth Century*'. Autor 
przedewszystkiem zwalcza rozpo
wszechnione mniemanie, że żydzi 
nie znają wesołości i śmiechu. 
Zaraz na wstępie czytamy tam 
następującą dowcipną bajeczkę. 
Raz cesarz Hadryan dysputował z 
żydem Gamalieleoi o religii, a wyB 
śmiewając biblię, zapytał: „Dla 
czego robicie swego Boga słodzie-
jem? Wszak powiadacie, że korzy, 
stając ze snu Adama, ukradł mu 
żebro". Córka rabina zbliżyła się 
do ceserza i zawołała: „Najjaśniej
szy panie! weź nas w ©piekę, dziś 
był u nas w nocy złodziej i ukradł 
nam srebrną flaszkę". ,,Ukarać 
go każę" — rzekł cesarz. — ,,Ale 
na jej miejscu zostawił złotą flasz-
kę t l. — ,,Więc to bardzo rnjły 
zbrodniarz! — zawołał Iladryan — 
nie gniewałbym się, gdyby mnie 
tacy złodzieję codzień odwiedzali.*' 
— Na to żydeweczka zarumienio
na.- ,,Takim złodziejem — rzekła z 
uśmiechem — jest Stwórca. Wziął 
Adamowi żebro, a dał mu w za
mian czarującą małżonkę." Kazno
dzieje w bóżnicach często ożywają 
podobnych porównań, r parabola
mi maggida Jakoba z Dubra (a 
Dubna?J, rozkoszują się do dziś 
dnia polscy żydzi, chociaż mają 
one już sto lat wieku. Pewien żyd, 
widząc posąg Sprawiedliwości po
mieszczony na placu przed grua. 
cliem sądowym, zawołał: „Jaka 
szkoda, że nie umieszczono Spra
wiedliwości raczej wewnątrz tego 
pałacu." Żjd, któremu lekarz 
dokuczał częstemi wizytami, a nie 
potralił go uzdrowić, rzekł mu 
zniecierpliwiony: ,,Śmierć jest 
najlepszym doktorem, bo zabiera 
chorobę za pierwszą wizytą." JJył 
raz mróz trzaskający, ktoś pyta na 
giełdzie żydka, co warto dziś kupić? 
— „Termometry, ponieważ stoją 
teraz nisko, a bezwątpienia nie
długo pójdą w górę." Na zakoń
czenie: Na pewnym urzędowym 
obiedzie siedział rabin obok prała

ta. Podano pieczeń wieprzową 
Ksiądz zapytał sąsiada z wes
tchnieniem: ,, Kiedyż będę mógł 
mieć to szczęście, abym częstować 
mógł |pana rabina - tą smaczną 
potrawą?" — Bezwątpienia na 
ilubie waszej wielebności" — 
odrzekł rabin z grzecznym ukłonem* 

Kucharka 
POLSKA 1 AMERYKAN. 

SKA 
zawierająca 
kilka set 

przepisów kucharskich. 
dla. młodych mężatek, kucharek 
gospodyń na tanie 1 smaczne przy
rządzanie rozmaitych potraw, a 
szczególnie zup, sosów, jarzyn, 
potraw mięsnych i postnych z 
uwzględnieniem potraw polskich, 
mianowicie barszczu, bigosu, zra
zów, flaków, i pieczywa amerykań
skiego jako to: cakes, biscuits 

muffins, pies, itd. 
CENA 60 o, 

JMoina tę ksiąiJcę dotiać ktią> 
garni II. DEED O WSEIEGO. W 
VVmona, Minn. 59 E. 2nd atr. ̂  
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COŚ PIĘKNEGO 
— w — 

*5 

Z a w i e r a: 
1. Papuga, powiastka. 
2. Talmfi Kwietniowa, powiastka, 
3. Smutne skutki niemądrego figlaj 

powiastka. 
4. Nieuczynność, powieść. 
5. Przeczucię, powiastka. 
0. Ludwina i Helena, pomieść. 
7. Ziotówka, powiastka. 
8. Trzy przyjaciółki, powiastka. 
CK NA 30 c. 

•' Można r<; książkę dostać w księ
gami 11. DEMBOWSKIEGO w 
W inona, Almn. 50 E, and Btr» 

Nov.'veil Książek 
^ ć, 

uiv.H'udzil;; ..-odopiero z Europy 
H i e r o n i m a  D e r  

1 .1 w h k 1 e g o w Winonie, • 
aiianowivk" 

1. C i c li :i Ł a G h r z e 
i c i ń ^ k ^ książka do 
U",!m• v"\ dJa katolików 
w ślicznej złoconej i wy-
ii-ir-j okładce oraz ze 
?.b.i »i;vui brzegiem $ 1.28 

3  B  1 .  n a d z i e j a  n  a -
g .. do uabożeń-
Hi-A.i. -v if;i.i>'j samej kosz-

i.jn 
1 a T w o-
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•' ••>t:ii:n (w 

• :  rawin, 
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2.06 
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Moina tę Icsiąż/ę di-?tcć »• 
garni H. DERD O W SIU i', u <) 
Winona, Mmii. ód E. 'j t„i 

POŚREDNIK 
POŁSKO-MCIELSkl 

książka dla JPolakóio w Ameryce 
, - do -
tatwego nauczenia s^.ę po angielsku 

— z epiflanicm — 
KAZDEGG WYRAZU JAK 

SIĘ MA WYMAWIAĆ, 
z dołączeniem rozmów i różnych 
listów w polskim i angielskim io-

zyku. 
CENA _ 65 ć. 

Można tę książkę dostać to ksie 
ami H. DERDOWSJK1EGO w 
"inona. Mian. 59 E 2nd str. 

W księgarni II. DERDO-
WSKIEGO w Winona, Minn. 
(59 E. 2nd Str.) moina ^do
stać następującą polska ksią-
źkę: 

1'KZE WODNIK 
do pisania 

Listów Miłosnych 
oraz tyczący oh się ożeoieuia i 
E&mążpójścia. 

CEWA 35 centów. 

KOLEJ 
N O R T H E R N  P  A  C I  F I C  
najlepiej sig nadaje do odbywania 
interesujących podróży. 

50 lat temu O.Jezuici założyli 
wiele aiisyj na Północnym Zacho
dzie, między temi misyą Panny 
Maryi w ziemi Coeur d'Alene i 
misyą św. Ignacego pomigdzy 
Płaskogłowymi. OsUtnia urosła 1 
pomyślnie sig rozwijała 1 jest dzi
siaj wymównym dowodem, jak 
można ucywilizować i wychować 
Indyan. Jest ona położona w 
środku ślicznego krajobrazu i 
łatwo do niej sig doetaó, zwłaszcza 
że tylko 5 mil leży od Btacyi 
RAVALLI, w Montanie. 

Po osadzie św. Ignacego naj 
wigeej ciekawe są 

WODOSPADY. 
'1'e wzbudzają podziw podróż

nika w naj wyższy m^stopniu. Naj
większy spada ze szczytu góryMt. 
Taco ma. 

Krajobraz po obu stronach 
dużego tunelu Stamped jest 
nadzwyczaj śliczny. Nie ma nic 
cudniejszego jak doliny i góry 
dokoła rzeki Green riter, przez 
którą kolej przechodzi, zwłaszcza 
po stronie zachodniej. Rzeka zna. 
ną jest z wykwintnych jJattągów. 
Szczegółowy opis tej cudownej 
krainy można znaleźć w książce. 
G000 MILES THROUGH WON
DERLAND. Pisać po nią pod adre
sem: 

CHAS, S, JFJEJE 
Gen. Pass. tO Ticket aqent 
of the Northern Pacific R.R. 

S.TJPACL, Minn 

, ,]\ !ordcleutscher Lloyd" 
regularna linia parowców poczto

wych pomiędzy 

BALTIM0Ę 
BREMEN 

Parowce Ą. No. 1. 
DRESDEN i MUENCHEN 
KARLSRUHE STUTTGAT 
GERA DAUMSTADT 
WEIMAR OLDENBURG 
Kajuta i tr/.eoui klasa po 

przystępnych cenach. 
Bilety tam i uapowrót po zni-

zonej cenie 
'L BREMEN odchodzą co Czwartek 

Wszystkie to stalowo parowco 
są nowo, znakomitej budowy i we 
wszystkich oddziałach dogodnie 
urządzone. 

Mają długości 
415—435 stóp. Szerokości, 48 stóp. 

Kajuty, Halony , pokoje do 
palenia itd. na górnym pokładzie 
1 promenadzie. 

W urządzeniu tych okrętów 
dołożono najwiąkszj-ch starań u U 
dogodności i wentilacyi w dzia
łach dla pasażerów trzeciej klasy. 

Kolej żelazna jest tylko kilka 
stóp od przystanku okrętów. 
Misvonarze głównych religii 
przyjmują emigrantów podczas ich 
przyjazdu i jj-imocą nowo 
przybyłym bezpłatnie. 

Fakt, że 

2.100,000 ludzi 
przewieziono bezpiecznie linitf Worth 
Gerimmu Lloyd, dowodzi o jej pospo-
litem znaczeniu. 

Bliższych informacyi udzielą 
jeneralni agenci: 

A. Schumacher & Co. 
Jeneralny Agent 

5 South Gay Str., Baltimore, Md. 
J. Wm. Esrhenburg, 

104 Fifth Avenue, Chicago, Ills, 
albo ich antrenci w braiu. 

GERMS 51 imtCifl  

B A N K  
Kapitał do okazania 

MOO.OOO 
(iproiao American Bank 

Rog ulicy Walnut & 3ciej. 
•Łatwo destaó pieniędzy osobom 

posiadającym kredyt po zwykłych 
procentach. 

Płaci procenta od pieniędzy od
danych do schowania tylko na czas 
krótki. 

Załatwia także przesełanie 
pieniędzy do Niemiec, Prus, 
A u str y i i Rosyi. Bank ten jest tak 
yewny, że nawet Stan Minnesocki 
pieniądze swoje w nim przecho
wuje: 

Jan Ludwig prezydent 
Peter Bub riceprez. 

jP. A. Lemme kasyer. 

Na trwała 1 wieczną pamiątkę sła
wy narodowej! 

W izerunki 
Wodzów Polskich. 

—Wydawnictwo zeszytowe.— 
Obejmuje portrety wszystkich 

wodzów polskich, od najdawniej
szych czasów aż do 1863 roku. 
Portrety wykonane na pięknym, 
gruby m papierze — mogą stanowi 6 
wielki album, lub być oprawione 
w ramki na ścianę. Pod każdym 
portretem zamieszcza się dokładna 
1 treściwa notatka historyczna o 
każdym wodzu. Całe wydawnictwo 
podzielone jest na serye. Pierwsża 
serja obejmuje 12 zeszytów, a każi 
dy zeszyt 8 portretów. Zeszyty, 
poczynając od kwietnia br. wycho
dzić bedą co^ miesiąc Po. ukończe
niu pierwszej seryi natychmiast 
zacznie wychodzić druga serya i 
tak dalej, aż do zupełnego u-
kończenia. Na pierwszą seryę ogła
sza się prenumeratę, która wynosi 
wraz z przesyłką, na 12 zeszytów.* 
3 dolary, na 6 zeszytów 2 dolary, 
na 3 zeszyty 1 dolar. Wszyscy 
prenumertorowie czasopisma lllu-
strowanego «,Goniec i Iskra" 
wychodzącego trzy razy miesięcznie 
od lat 16 stu we Lwowie, posia
dającego treść obfitą i wielce 
u rozmaicon ą, otrzymuj ą", Wizerunki 
wodzów polskich" za połowę ceny 
prenumeracyjnej wyżej oznaczonej. 
Prenumerata ,,Gońca i Iskry" 7. 
przesyłką wynosi rocznie 4 doi., 
półrocznie 2 dolary, kwartalnie 1 
dollar. Za piekne, dokładne i z 
największą starannością wykonanie 
portretów—redakeya poręcza i 
przyjmuje na siebie odpowiedzia
lność wobec ogółu polskiego. 
Wizerunki Wodzów Pol. będą ozdo
bą każdego domu polskiego ftrwałą 
a żywą pamiątką naszych rycerskich 
dziejów, poświęceń, chwały narodo
wej 1 zasług cywilizacyjnych. Pre
numerować można w każdej chwili, 
uprasza się jednak o wczesne nade
słanie prenumeraty. Zeszytów na 
okaz me posyła się nikomu. Pre
numeratę tak na samo wydawnict
wo Wizerunków wódzów polskich, 
jak i z przenumeratą „Gońca i 
Iskry," podług wyże] oznaczonych 
cen, nadsełać należy najdogodmej 
dolorami papierowymi w listach 
rekomendowanych lub przekazami 
pocztowymi pod adresem: 

ADMINISTAKCYA. 
OOtfCA I IN 14UY 

23 KRASZEWSKIEGO ul.. 
we LWOWIE. (Lemberg) 

Gahcya, Austrya, Europa. 
UW4GA* Dotychczasowi pre-

numeratorowie ,,Gońca i Iskry" 
pragnący odbierać , .Wizerunki 
Wodzów Polskich", obowiązani są 
uiścić odpowiednia dopłatę. 

W1\0\A SWIMiH !U\R 
W I N O N S K I  B A N K  

(OSZCZĘDNOŚC I)., 
Przy ulicy ligiej— między 

ulicani Unin i Center. 

Procenta płaci ą' 
dwa razy w roku 

od wszelkich złożonych w Banku 
pieniędzy, począwszy od S5.00 

Pożycza się pieniędzy 
grunta. 

na 

TRUSTEES, 
C..A. MO REV, I>rc»t. R.R IIASI ORD Vice Pres 

F". A, IJISING, Treasurer. 
H, M. Kmncy, ]\.. 1^, Easford, 
I. II. Jenkins, C. J. Camp. 

rą 
. 1  

C0LUN5&BURGIE 
CHICA60. 

CWIERĆ WIEKU DOS-
WIADCZENIA ORAZ PO-
STĘPWOEGO ULEPSZENIA 
^EREZENTUJ^. tak zwane 
Leader Line najnowsze 

Piece i kuchnie. 
Są z rostami czyli różnami, 

osobne dla węsch i osobne dla 
drzewa tudzież tak dla węgli jak 
dla drzewa. 

Znane są w handlu pod n 
z wami 

LEADER-RANGES, 
COOKIKG NTOVES, 

i LEADER HEATIXU 
STOVES. 

Wszystko modne, z piękne-
mi ozdobami, w mnogich gą-
tunkach. 

Jeżeli waśz kupiec nie ma 
tych pięców, piszcie do nas i py
tajcie o ceny 

COLLINS & BURGLE 
Chicago, III. 
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