
CO SŁYCHAĆ. 
FRANCYA. Gazety fran 

cuzkie głoszą, źe król syamski 
z którym to Francuzi przed 
kilku miesiącami mieli zatarg 
zakończony zupelnem zwycię-
ztwem polityki francuzkiej, 
zapadł na zdrowiu i to tak 
bardzo, że stan zdrowia nie 
budzi żadnej już nadfciei po
lepszenia. 

Wojna z królem Dano-
mej u w Afryce, Behanzynem, 
ma się prawdopodobnie ku 
końcowi. Ze zwolenników jesjo 
odpada jeden po drugim i 
przechodzi na stronę Francu
zów, a generał francuski Dodds 
przepędza Behanzyna bezu
stannie z miejsca na miejsce 
chcąc go zmusić do poddania 
się na laskę i niełaskę. 

— W Paryżu zrobiło ogro
mne wrażenie przyaresztowa-
nie kilku osób, stojących na 
czele dobroczynnych zakładów 
w których biednym za bardzo 
nizką cenę wydzielano poży
wienie. Przyczyną uwięzienia 
ma być to, że nie wydalali z 
lokalu anarchistów, którzy się 
tam schodzili i robotnikow 
będących bez zatrudnienia 
wzywali do mordów i r&bun' 
ków. 

SZWAJO ARY A. — Prawo 
przeciw anarchistom, jakie ra* 
da związkowa niebawem prze
dłoży zgromadzeniu żwiązko
wemu, jest zupełnie stanowcze 
x ostre. Za zamachy dynamito
we wynosi kara najmniej 10 
lac domu karnego, za napisa
nie lub wydrukowanie pism 
wzywających do zamachów 
wyznaczono karę pieniężną aż 
do 20 tysięcy marek i t. d. 
Kary śmierci nie ustanowiono 
na podobne przewinienia z te
go względu, że prawdopodo
bnie w całej Szwajcaryi kara 
ta zostanie niebawem zniesioną. 

— Prawdopodobnie ze 
względu na to, że i w Szwaj
caryi wykryto cale gniazdo 
anarchistów, zaprowadzono w 
parlamencie różne środki bez
pieczeństwa jaK we Francyi. 

Z Poznańskiego. 
PEWNA szwaczka kupiła 

maszynę do szycia na odpłatę. 
Kiedy spóźniła się z odpłatą 
jednej raty, przysłał kupiec 2 
robotników z żądaniem wyda
nia maszyny. Szwaczka nie 
chciała jej wydać, a oni gwał
tem ją z mieszkania zabrali. 
Z tego zajścia wynikł proces. 
Sąd pierwszej instancy i uwolnił 
robotników od zarzutu najścia 
domu, uzasadniając, że oni nie 

^wiedzieli, iż to jest czyn nie
dozwolony. W drugiej mstancyi 
sąd obalił ten wyrok unie
winniający i skazał robotników 
każdego na 4O mrk. kary 
pieniężnej za pogwałcenie 
cudzych praw domowych. 

NA PASZPORTY do Kró
lestwa Polskiego i Rosyi rząd 
rosyjski podwyższył cenę od 1 
stycznia. Za wizowanie pasz* 
portu przez konsula rosyjskiego 
płacić się będzie 4,90 m., 
ale za legalizowanie paszportu 
w konsulacie jeszcze dopłaco
nych być winno 6,50 mk. 

W KRZYWINIU w drugie 
święto wiecz. około godziny 
8 spalił się wiatrak młynarza 
p. Krochowicza. W ciągu 
kwadrausu pozostała z owego 
wiatraka kupą gruzów i nie-
dopalonych szczątków. Spaliło 
się dużo zboża i mąki. Ugień 
zdaje się był podłożony, a 
właściciel wielką poniósł stra
tę, albowiem niedawno kupi! 
ten wiatrak za 3300 ma., 

dał go zabezpieczyć tylko na 
1800. Sikawek z okolicy przy
było 8 i te ochroniły budynki 
od zniszczenia przez ogień, 

MAJĄTEK Wroniawy w 
pow. śmigielskim, własność hr. 
St. Platera, obejmującą 8500 
mórg obszaru, kupił właściciel 
majoratu Hesse v. Hassenburg 
z Prus Wschodnich za 950 
tys. mk. 

INOWROCŁAW. Polieya 
tutejsza przytrzymała na dwor
cu 3 synów gospodarskich ^ z 
okolicy Żnina. Chcieli oni ujść 
służby przy wojsku i wyjechać 
do Ameryki. Dowiedział się o 
tem landrat w Żninie i zate
legrafował do policyi w Ino
wrocławiu, która też wszyst
kich trzech przy aresztowała. 
Byli zaopatrzeni wkartyokrę-
we i sporo pieniędzy. 

SZUBIN. Chałupnik Chęś 
z Ktotyldowa zastrzelił przed 
kilku dniami przez nieostroż
ność swą żouę, z którą dopiero 
8 tygodni był po ślubie. Nie
szczęśliwy strzelec sam się sta
wił przed sądem.Chęś przyniósł 
dubeltówkę do swego pomiesz* 
kania od szwagra, który także 
mieszkał w Kłotyldowie,i chciał 
ją rozebrać nie wiedząc o tem, 
że była nabitą. Rozbierał ja w 
obecności 7 osób, pomiędzy 
któremi i żona jego się znaj
dowała. Nagle dubeltówka 
puściła i kula trafiła żonę jego 
w samo serce, tak, że śmierć 
na miejscu nastąpiła. 

Z Prus Polskich 
DOCHODZI nas wiadomość, 

iż w Karsinie i w Chojnicach 
byi znaczny ogień. 

X. STANISŁAW ZAKRYŚ, 
wikaryusz wGuiewnie, posłany 
do Śliwic dla wyręczenia tam 
chorego proboszcza w dusż 
pasterstwie. 

MIASTO OLSZTYN liczy 
podług ostatniego spisu 20 
tysięcy 850 duez; o 798 głów 
więcej niż w roku Zeszłym. 

WEJHEROWO. W przesz
łym tygodniu umarł tu po 
długich cierpieniach dawniejszy 
kursor (woźny) biskupiej ka*i-
celaryi w Peplinie. Stanisław 
Makowski, w 54 roku życia. 
Odbył on kompanią wojenną 
r. 1870 — 71 we Francyi, a 
mianowicie wiele wycierpiał 
przy obleganiu Belfortu. 

„JAK CZŁOWIEK może, 
tak sobie radzi, pięścią, kło
nicą łub drągiem" — powie
dział Lenartowicz. Karczmarka 
w Bieńkówce pod Chełmnem 
poradziła sobie inaczej. Kie 
mogąc rozpędzić bijatyki u 
siebie w karczmie, przyskoczy
ła do głównego zawadyaki i 
tak go ugryzła w rękę, że 
już ręki tej do bijatyki używać 
nie mógł, a przez lo uciszyli 
się wszyscy. 

DAJCZKATOLICY po gorz
kim zawodzie z , .Nowinami 
warmióskiemi'' które znany p. 
Buchholz zaprzestał wydawać, 
bo ich nikt nawet za darmo 
czytać nie chciał, zamierzają 
znowu, próbować szczęścia i 
wydają od 1 stycznia nowy 
centrumsblatt po polsku pod 
tytułem: ,,Warmiak," ale lu
dzie na tym dajczkatoliokim 
„Wiarmiaku" wnet się poznają 
i zapewne pójdzie mu tak, 
jak poszło „Nowinom war-
mińssim." Dajczkatolicy wi
docznie nabrali przy ostatnich 
wyborach do sejmu wielkiego 
animuszu, a Drzyczynił się do 
tego znany okólnik ks.Biskupa 
i wyzyskiwanie go w właściwy 
germanizatorom warmińskim 
sposób. Łudzą się jednak, ieśli 
liczą na głupotę ludu polskiego, 
bo ten Jud nie taki w ciemię 
bity, ]ak sądzą. . Obełgać go 

dziś już trudno i pędzić się 
nie da, jako ,,bydło wyborcze'1, 
aby kręcić bicz na własną 
skórę. Mają widocznie dużo 
pieniędzy dajczkatolicy war
mińscy, to sobie na zbytki 
mogą pozwolić — zresztą do 
zawijania sera papier też po
trzebny. Na Górnym SzląsKu 
założyli .jKuryera Górnoszlą-
skiego'' na zabicie pism 
szczerze katolicko-polskich — 
w jakim celu zaś zakładają 
„ Warmiaka41 teraz w Olsztynie, 
toć to jasno jak najzupełniej. 
Przecież tam wychodzi ,,Gaze
ta Olsztyńska'1, która jeśt solą 
w oku warmińskim dajczkato-
likom dla tego bo śmie bronić 
narodowości polskiej. Ale 
„Gazeta Olsztyńską" przeżyła 
jedno podobne piśmidło, prze
żyje zapewne i drugie, bo 
większa moc Boska niż złość 
ludzka. 

S Z L A S K .  
ZMIANY w stanie duchow

nym: Przew. ks. wik. Groszek 
zChrapKowic został mianowany 
administratorem tamtejszego 
probostwa; ks. wik. Ziegler z 
Michałkowie przeniesiony jako 
wikary do Sławikowa, a ks. 
wikary Kuberczyk z Kościelca 
jako wikary do Markowie. 
Przew. ks. prob. DurcJilag z 
Poniszowic zawiaduje probo
stwem w Chechle. 

SZURGOSZCZ. W niedzielę 
rano udał się leśniczy do 
boru, aby nakarmić bażanty. 
W gęstwinie spotkał niezna
jomego mężczyznę, który 
zastawiał sidła. Na zapytanie, 
czego tam szuka, obcy ugodził 
leśniczego kilka razy nożem 
w twarz i uciekł. Mimo ścisłe
go śledztwa złoczyńcę dotąd 
nie wykryto. 

Z NYSY donoszą, że forteca 
zostanie w krótce zniesioną 

— Pewna wdowa karmiła 
kluskami gęś, która ją przy 
tem ukąsiła w paleCj Prsez 
kilka dni nie zważała ona na 
małą ranę, aż nareszcie ręka 
dość znacznie napuchła. Przy-
wołany lekarz stwierdził zaka
żenie krwi i aby jej życie 
uratować, musiał odjąć jeden 
członek.Jak to ostrożnie trzeba 
się obchodzić z ranami! 

KRÓLEWSKA HUTA. Pre-
zydent regencyjny przeznaczył 
siodlarzowi J. Głosowi 150 
marek nagrody za to, że wy
uczył głuchoniemego F. Sku-
pinę rzemiosła. 

MAŁA DĄBRÓWKA. Dża
lenie się górników i Ornonto -
wic jest śłusznem, bo dzień 
św. Barbary jest dla nich 
jednym z największych świąt. 
To też należałoby się, aby 
śpiewacy lub organiści przy
czynili się do upiększania tej 
uroczystości, przygrywając do 
mszy św. odpowiednią pieśń. 
W parafii Bogucickiej dzieje 
się to, czy przy mszy Św., 
czy w jaką uroczystość, czy 
też przy ślubie i pogrzebie; 
zawsze rozczula serca modlą
cych się pieśń polska. Wdzię
czni parafianie dziękują swemu 
organiście za tak troskliwe 
staranie się o śpiew polski 
serdecznem ,.Bóg zapłać" 1 
i życzą tego wszystkim innym 
parafiom. 

CIEPŁAWODA. W borach 
należących do hr. Szafgocza 
znaleziono przed 18 laty za
mordowanego nadleśniczego F. 
Przypuszczano ogólnie, że 
czyn ten popełnili rabczycy, a 
gdy pewna osoba wyniosła się 
do Ameryki, nikt nie wątpił, 
że to musiał być ów złoczyń
ca. Teraz gruchła nagle wieść, 
że w Magdeburgu przytrzyma
no właściwego zbrodniarza, 
który się w rozmowie sam 
zdradził. Bliższe szczegóły 
jeszcze nie wiadome, 

STARY BIERUŃ. Ka
żdy początek trudny, mówi 

przysłowie, a dla nas stał się 
prawie najtrudniejszym. Już 
przy założeniu towarzystwa 
św. Alojzego mieliśmy a wiel
kimi trudnościami do walcze
nia, a później znalazło się 
kilku, którzy się z nas na
śmiewali. Mianowicie stało to 
się z powoda odegrania pier
wszego teatru polskiego w 
nasaem mieście. Pomimo tego 
nie upadamy na duchu i bę
dziemy walczyć w tem kieru
nku. Nawet i teatr snów o-
degramy, choć nam pewien 
pan powiedział, że nie ma 
czasu, aby nam na fortepia
nie przygrywał. Spodziewamy 
się, że się jednak ktoś znaj
dzie, który nam sprawę tę u-
łatwi. — Na nowy rok obie
ramy nowy zarząd. Z tego 
powodu muszą się wszyscy 
członkowie zebrać i tylko 
dzielnychjjjdo zarządu obrać, 
bo przedewszystkiem głowa 
musi być dobrą 1 stałą. Na 
koniec dodajemy, źe przeszłe 
przedstawienie zaszczyciło kil
ka wybitnych osób swą obec
nością. Zarazem dziękujemy 
też p. Spyrze z Urbanowicz, 
który różne trudy i koszta 
dla towarzystwa poniósł, ser
decznem 8taropolskiem ,,Bóg 
zapłać". 

NASZ PREZENT. 
Kalendarz Maryau-

ski na r.I894obeenie-
wraz z dwiema ksią
żeczkami,, dajemy w 
podarunku za zapła
cenie przynajmniej 
dwóch dolarów abo
namentu. —Zawiera: 

1. Zwyczajną, część kalenda
rzowy —dwie strony poświęcone 
każdemu miesiącowi, z pięknemi 
małemi obrazkami, pokazującemi 
u góry sceny opisane w przypada
jących na odnośny czas ówangie-
liacb, — a na dole sławne polskie 
kościoły; wszystkich 12 — tyle co 
miesięcy w roku. 

X© sławne na całą Polskę, 
świątynie są: Kościół św» Piotra i 
Pawła w Wilnie. — Kościoł N. 
Panny w Jjewioznie. — Kościół 
Najśw. Panny w Tulcach. -=» Koś
ciół N. Panny w Wmnikach. — 
Kościół OO. Kapuc, w Warszawie. 
—Kościół N. Panny w Grodzisku. 
— Kaplica „Loret N. Panny" w 
Sączu. — Kościół św. Krzyża w 
Wilnie. — Kościół N. P. Maryi w 
Zembrzycach. — Kościół OO. 
Jeznitów w IN". Sączu,—Kościół N. 
P. Maryi w Pieraniu. 

2.— Część Powieści o-
w a Kalendarza Maryańskiego 
ciągnie się przez 153 strony a 
zawiera obrazków bez liku.Niektóre 
obrazki zajmują całą stronicę: 
Kościół i sprawa socyalna — 
Socyaliści i niedowiarstwo. 

Bardzo^zajmujące trzy powieści 
z obrazkami załącza przyszłoroczny 
K a l e n d a r z  M a r y a ń s k i :  
— Pan Bóg swoich nie opuści. — 
Matka Boleściwa (przygody w 
podróży'). — Mistrz szewsKi z 
Ispahanu. — Jest także ciekawy 
artykuf o wystawie chicagoskie] z 
portretem Krysztofa Kolumba, z 
obrazem przedstawiającym wylądo
wanie Krysztofa Kolumba i jego 
towarzyszy na wyspie Guanahani 
oraz widokiem wystawy kolombij-
skiei z lotu ptakaij 

Wreszcie jest parę ilustrowa
nych powiastek humorystycznych 

Do Kalendarza Maryańskiego 
na rok 1894 włożone są dwa luźne 
obrazy, które możća kazać sobie 
oprawić w ramki; Obraz cudowny 
Najświętszej Panny Maryi 1 wize
runek Ojca świętego Leona XIII. 

Karty tytułowe na okładce 1 
na tekście, misternie wykonane, z 
pięknemi rycinami. 

Cena Kalendarza Maryańskiego 
25 centów egzemplarz. 

i!a 1. ililTllilil 
wykształcony w Niemczech 
Lekarz i alkiiszer 

BIUllO: 
Nad apteką J. W. LAUERA. 

Mieszkanie prywatne: Nr. 
407 E. 5th Str. 

Godziny przyjmowania: Od 
godziny 9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2gjiej 
do 4 po południu. 

r Rodakom-jadącym 4o Europy 1 
lub ztamtąd przybywającym, pole
camy 

DOM POLSKI 
w New Yorku 

pod firmą 

MENCZARSK1 & 
TOBOLEWSKI 

19 RECTOR STR. 
"Niedaleko Castle Garden. 

Jest tam wygodny hoteli*restąura-
cya, a zawsze można znaleźć przy* 
zwoite polskie towarzystwo. 

Kto chce dla swoicn zakupić 
kartę okrętową, niech się zgłosi 
jedynie do DOM! U POL
SKIEGO W ETEWi YORKU 
pod adresem: MEN CZARSKI '& 
TOBOLEWSKI, 19 Rector Str. 

Polaćy przybywający z Europy 
do XE W YORKU znajda w 
DOMU POLSKIM opiekę. 

AOEflfJi, pragnący dać 
w NEW YORKU opieKę pasa 
żerom, którzy od nich karty 
okrętowe kupili, niechaj się zgłoszą 
do 

DOMU POLSKIEGO 
19 Rector Str? 

'NMW YOBK 

HIBEZPŁATNIE 
11 jetlnal wiele!!! 

Wszyscy półroczni prenumera-
orowie Gońca i Iskry otrzymują 
zupełnie bezpłatnie drugie pismo 
humorystyczne p. t. 

Wesoły Kurjerek. 
Goniec i Iskra, czasopismo 

illustrowane, od lat 16tu wycho
dzące we L w o w i e, posiada 
treść niezmiernie obfitą, urozmai* 
coną, pożyteczną i patryótyczną, 
przyczem zamieszcza większe i 
mniejsze d.oble powieść 1—wy
chodki trzy razy na miesiąc. W e-
S o ł y Kurjerek jest zupełnie 
oddzielnem humorystycznem i 1 i u-
strPTyanem pismem 1 wycho
dzi dwa razy na miesiąc — razeis 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pięć nurx\erów 
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w ogóle, a za dobry 
humor i cięty dowcip w szczególe 
— redakcja. poręcza, przyczem 
dodaje, że redakcja obydwóch 
pism prowadzona jest w ten spo
sób, iż pisma te nie są bynajmniej 
lokalne, lecz interes a] ą cały ogół 
polski. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co cylko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza
jącej, interesującej 1 pożytecznej 
treści Gońca i Iskry, humor i 
dowcip Wesołego K u r j e r-
k a rozpędzą im niejedną tęskną 1 
ciężką chwilę życia na obczyźnie, 
P r e n u m e r a t a  p o ł r o c z n a  z  
przesełką do Ameryki wynosi tylko 
dwa dolary. Nadsełający 
p r e n u m e r a t ę  r o c z n ą  c z t e r y  
dolary, otrzymuje natychmiast 
oprócz pism powyższych, jeszcze 
franco bezpłatną ' premię: Prenu
merować można w każdej chwili, 
zaległe numera, lub początki po
wieści na żądanie każdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z Ameryki naj-
dogodńiei przeselać dolarami pa
pierowymi w listach rekomendo
wanych, lub też przekazem poczto
wym pod adresem. 
Administracja Gońca i Iskry 

Lwów—Lemberg 
{ul. Kraszewskiego 23 

EUROPE AUSTRIA GALI CYA 

* MŁYN . 

O. W. AN DI Nd A 
sia Siasg&rloaf 

pod Winoną 
wyrabia, jaknajlepszą mąkę w rtift* 
aych gatunkach, mianowicie M 
patent 1 iytnią mąkę. Wymiośfc 
także mąkę za żyto i pszenicę. 

We młynie najnowsze urząd** 
ftia, dla tego i mąka musi fepl 
dobra-

o Pamiętajcie o We na Sagan* j 

WHOM S1YIM BANK 

W I N O N S K I  B  A N K  
( O S Z C Z Ę D N  O Ś C I ) . ,  
Przy ulicy SgleJ—międay 

ulicami Main 1 Center. 
Procenta płaci się 

dwa razy w roku 
od wszelkich zwożonych w Banku 
pieniędzy, poesąwszy od $5.00 

Pożycza się pieniędzy na 
grunta. 

TRUSTEES. 
C.A. MOREYV Prest; R.B. BASFORD Vice Pre 

F. A. RISING* Treasurer. 
H. M. Kinney, R. B.„Basford 

H. Jen kins,. C. Camp. 

U STOTTA 
można dostać 

Papier na ścianę 
(WALL PAPEB) 

w 200 gatunkach, pocaąwszy 
od 7 centów za rolę. Sprze 
dajemy też teraz w naszym 
nowym dubeltowym storze 

Sprzęty domowe 
czyli meble, choó jaknajwsoa-
nialsze, a mamy zapas wielki-

Ceny przystępne, 
S/KŁA i PORCELANY 

stosownie do potrzeoy i kie
szeni. 

Polecamy przedewszystkiem 
nasze piękne 

KAltPETY 
po 18c. do 1.10 yard. 

&TOVT SOX ł 

Trzecia ulica, Nr. 220—-224. 

WYBÓ R  
Najosobliwszych nabożeństw i pieini 
Książka do nabożeństwa z dużemi 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lub dla osób 8tarychfl w 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA $ 1.25 

Moina tę książką dostoó w księ
gami H. DERD O WSKIEGO w 
Winona, Minn '59 E. 2nd str.) 

PŁAC? I NARZEKANIE 

I t t W  t l i l i i i i J  
przed urodzeniem Cłmstusj* Pana 

blizko 4,000 lat 
W OTCHŁANIACH ZO

STAJĄCYCH, 
aż do doia wstąuienia Chrystusa 

Pana do piekieł, 
czyli ; 

SIEDM KSIĄG 
MOJŻESZA'. 

CENA 35 c. 
Moina tę książkę dostać w ktią* 

garni H. DERDO W 8KI EG O w 
Winona, Minn, 59 E. 2nd str. 

f l B R I ł ł l  i l C R I C ł l  

B A N K  
Kapitał do okazania 

8100.000 
tifftno Amriean Buk 

Bog ul icy. Walnut & SefleJ. 
Łatwo destać pieniędzy osobom 

posiadającym kredyt po zwykłych 
procentach. 

Płaci procenta od pieniędzy od
danych do sohowania tylko na czai 
krótki. 

Ząłatwia także przesełanie 
pieniędzy do Niemiec, Prus, 
Austryi i Rosyi. Bank ten jeść tak 
pewny; że nawjst Stan Minnesocki 
pieniądze swoje w nim przeoho-
wujes 

Jan Ludwig prezydent 
Peter Bub riceprez. 
i. A.Lemme kasyer. 

NOWA GRMiTYKA 
JEŻYKA POLSKIEGO 

SZKOMA 
przez 

ANTONIEGO MAŁECKIEGO. 
G5 centów, 

Można ją dostać w księgarni 
H. DERDO WSKIEGO w WINONA, 
MINN. 


