
DOBRZY LUDZIE. 
(Ciąg dalszy.) 

Przy tych słowach rzuci! się 
na krzeszło, oparł łokciami na 
stole, ulsrył twarz w rękach i 
szlochał głośno. Wszyscy po
spieszyli ku niemu zaniepoko
jeni tym niespodziewanym wy
buchem bólu, ażeby go po
cieszyć. Nagle jednak zerwał 
się z krzesła i uderzył pięścią 
0 stół. Pani Blido i Anna 
odskoczyły przerażone, Jakób 
1 Paweł wydali głośny krzyk, 
nawet Mutier był mocno 
przerażonym. 

— Jestem głupcem!— rzekł 
patrząc spokojnie na wszy
stkich,—czy może być głupszy 
człowiek odemnie. Ja nieszczę
śliwy? Dla czego mam bvć 
nieszczęśliwym? Czy dla tego, 
źe jestem pozbawiony rodziny? 
Do licha! Potrafię ją sobie 
stworzyć; wezmę ze sobąPietrka 
gałganiarza. Mutier przypro 
wadź mi tego Pietrka;powiedz 
proboszczowi, że chłopca 
przyjmuję za syna i że dam 
mu 600 tysięcy rubli. No, 
dalej, idźźe! spiesz się! 

— Ale panie generale, — 
zrobił uwagę Mutier; -— nie 
wiem, czy proboszcz zechce. 

— Ozy proboszcz zechce? 
— zawcłał generał. Sześć kroć 
sto tysięcy rubli dochodu dla 
jglodomorka, dla nędzarza i Zo
baczymy to zaraz. Pójdę sam. 

I rzeczywiście, z gołą głowa, 
general pobiegł na plebanią. 

Mutier, B'ido i Anna z po 
ozątku nadzwyczajnie zdumio
ne, wreszcie śmiać się zączęły, 
a pani Blido rzekła: 

— Doprawdy, jemu brakuje 
jakiejś w głowie klepki. 

— Wielka szkoda, bo to 
zacny człowiek, — wtrąciła 
Anna. 

— O bardzo zacny i szla
chetny, — dokończył Mutier. 
Żebyś wiedziała Anno, z jaką 
cierpliwością słuchał on mojego 
opowiadania, z jaką delikatną 
czułością, przynaglał mię do 
brania tego od niego, co mi 
brakło. A jak go tez zajmowała 
myśl, połączenia mię z tobą. 
'O, on nie jest waryat, jest to 
całowiek ze zdrowym umysłem, 
lecz tylko zbyt tkliwe ma serce 
i podległy jest wrażeniom. 

— Ach już wraca, — za
wołała pani Blido. 

Rozmowa krótko trwała. 
Jakoś wbiegł generał tak 

prędko do oberży, jak prędko 
się z niej oddalił 

—  C i y  widział kto oodob -
nego niedźwiedzia? — zawołał. 
— Proboszcz się nie zgadza. 
Sądzi, że nie będę w stanie 
wychować Pietrka gałganiarza. 
To trudne do wiary! A wreszcie 
jakiemże prawem przywłaszcza 
sobie to dziecko? Wziął go od 
tego łotra Burniera. Jakiem 
prawem odpycha szczęście, 
jakie na chłopca spada. Cze
kajcież, wytoczę ja mu natych
miast proce9. Poskarżę się 
majemu przyjacielowi,sędziemu 
śledczemu Zapakuję proboszcza 
do więzienia i gałganiarza, je
żeli sie będzie wzdrygał przyjść 
do mnie. Mutier, pójdziemy 
jutro do sędziego śledczego, i 
zaniesiemy skargę. 

— Ależ panie generale... 
— Nie ma żadnego ale... 

Domagam się stanowczo moje* 
go gałganiarza. 

— Za'jny panie generale,— 
mówił Mutier, — zastanów się 
f>an; Pietrek, to chłopiec 
najgorzej wychowany, za któ

rego, w twojej ojczyźnie wsty
dzić się będziesz musiał. Byś 
może, nawet w niczem nie. 
różni się pod względem mo* 
rąlnym od swego pryncypała. 
u którego pozostawał tak dłu
go w służbie. 

— To prawda, — rzekł po 
chwilowym namyśle generał. 
— Nie byłoby nic dziwnego, 
gdyby miał również pociąg do 
kradzieży i rabiioKU, jak i 
jego pryncypftł. Przyznam się, 
że wcale o tem nie pomyślałem 
Dziękuję ci kochany Mutierze. 
Powstrzymałeś mię od wielkie
go głupstwą. 

— Którego jednak generał 
nie byłbyś się dopuścił, gdy
byś się cokolwiek nad mym 
planem zastanowił. WeFrancyi 
nie łatwo można przyjmować 
kogo za syna, a Pietrek 
właśnie jest Francuzem. 

— Tem lepiej mój przyja
cielu, tem lepiej. Pójdę do 
proboszcza i powiem mu, że 
się zrzekam swego projektu. 

Zaczekaj pan, już ja sam 
mu to oświadczę: dla pana 
nie byłoby to bardzo przyjem
nie odwoływać własne zamia-

ry' • 
— Rzeczywiście, wyświad

czysz mi tem mój przyjacielu 
istotną usługę, ale nie oszczę
dzaj mię, i powiedz probosz
czowi, że jestem głupiec, że 
go proszę, aby mi przebaczył 
tak nierozsądny projekt, i że 
juti*o sam przyjdę dla wytłu
maczenia się. 

— Nie potrzebuję wcale 
powtarzać tych wyrazów, jakie 
obecnie od pana słyszę, dość 
mi powiedzieć ca pańskie 
usprawiedliwienie, że jesteś 
najzacniejszym z ludzi. 

Mutier natychmiast udał się 
do proboszcza, który uspra
wiedliwienie się generała, przy 
jął z całą życzliwością. Uśmiał 
się też wraz z Mutierem nad 
dziwnym projektem generała, 
praguącego bądź co bądź 
przyjąć za syna Pietrka gałga
niarza, Co prawda, nikt tego 
nie brai za prawdę i generał 
też pewnem zastanowieniu 
uznał projekt jako niemożliwy 
do wykonania. 

XIV. 

Odjazd. 

Skoro Mutier powrócił, 
Anna zaczęła mówić o podró
ży do kąpieli. 

— Myślałam. nad tem i 
sądzę, że wam trzeba koniecz
nie spieszyć się, jeżeli rzeczy
wiście wymaca tego wasze 
zdrowie. 

— Wszak wiesz, Anno, że 
generał pozwolił ci wyznaczyć 
ostateczny termin tej podróży. 

— Cóż więc powiedziałbyś 
na to, gdybym przyjęła pro-
pozycyę generała poprzednią i 
radziła wam, abyście jutro już 
wyjechali? 

— Powiedziałbym: komen
dancie, masz najzupełnieiszą 
słuszność, będziemy posłuszni 
rozkazom. 

— Dziękuję ci, Józefiie za 
zaufanie, jakie masz do moich 
rozporządzeń, otóż tedy nale
ży się przygotować do jutrzej
szego odjazdu, 

— Muszę przedewszystkiem 
rozmówić się w tym względzie 
z generałem. 

— Owszem, tylko uważaj 
żeby znowu nie zaproponował 
jakiego niemożliwego do wy
konania - projektu. 

Mutier zastał generała 
zajętego pisaniem. 

— Panie generale, — rzekł, 
— jeżeli to panu nłe uczyni 

różnicy, możemy jutro wyje
chać. 

— Zgadzam się mój przy
jacielu, — odpowiedział ge 
nerał; — jeżeli pozostałem 
tutaj dotąd, to jedynie dla 
tego, że nie chciałem się ani 
Annie, ani tobie sprzeciwiać, 
co do moie jestem gotów do 
podróży każdej chwili.Właśaie 
pisałem do pewnego fabryKau-
ta w Paryżu, a mojego do
brego znajomego, prosząc go 
o przysłanie natychmiast wy 
godnego powozu. Niegodziwy 
Burnier i jego wspólnicy po
zbawili mię mojego, więcbym 
chyba musiał iść piechotą. 

— Ależ panie generale, nie 
otrzymasz pan powozu wcześ-
uiej, jak za tydzień lub 15 
dni, więc cóż tu będziemy 
przez ten czas robili? 

— Masz najsłuszniejsza 
słuszność, wszakże bez powozu 
nie ruszę się ztąd. Nie lubię 
chodzić pieszo, a we wsi nie
podobna nawet myśleć o 
najęciu powozu, 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

Z Poznańskiego. 
W POZNANIU skonfiksowa-

ła policya niektóre polskie 
gazety za zamieszczoną odezwę 
o uroczystości Kościuszkow
skiej. Izba karna cofnęła 
teraz skargę, ponieważ ode
zwa nie przedstawia nic nie
bezpiecznego. Koszta dotych
czasowe nałożono na kasę 
państwoyą; zabrane numera 
zwrócono. Tak samo było w 
Krakowie z niektórymi gaze
tami. 

NA MAJĄTKU Dziewierzewie 
pod Kcynią sprzedanym przez p. 
Moszczeńskiego Komisyi koloni za 
cyjnej, wyznaczono termin publi
czny celem wydzierżawienia polo
wania. W terminie licytacyjnym p. 
Sulerzycki z Górek Zagajnych 
przelicytował dziedzica Lęgniszewa 
p. Martiniego i podał do 200 m. 
więcej. Komisya Kolomzacyjna 
mimo to przyoiła polowanie p. 
Martiniemu! Oto ścisłe trzymanie 
się zasady! A my mamy paść tych, 
którzy nam jawnie niechęć okazują, 
pomiianiem wszelkich względów 
nam przynależnych co do szano
wania naszego języka? 

wszyscy Biskupi galicyjscy, którzy 
każdego dnia kolejno odprawiać 
będą nabożeństwa pontyfikalne. 
Wsrótce iaa się zawiązać komitet 
obywatelski, celem obmyślenia i 
ułożenia programu, jako też przy
jęcia licznych gości, wreszcie roz
mieszczenia spodziewanegó ładu, 
którego napływ będzie ogromny, 
zwłaszcza ze Ślązka, 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

TLM JAZDY 
pociągów kolejowych 

w Winonle 
Chicago, Burlington & Northern 

Na północ. 
Depart. Arive. 

Chicago, St. Louis & Peoria Ex. 4:00 a. m. 4.50 a.m 
Chicago Express 10.30 a. m. 10.20 a. qi 

Na południe^ 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. m. 11:10 p. m 
Chicago &St.Louis express 10.30 a. m. 10.20 a. m 

wszystko dzienne 
Chicago & Noithwestern. 

Odjazd pociągów 
Na Wschód. 

Chicago morning passenger Ex Sunday 6:40 a. m. 
Chicago evening passenger (ex sun) 8:50 p. m 

Chicago passenger (Sunday only) 11.00 A. M. 

Na Zachód. 
Minn. Passenger (Ex Sun.) 3.10 P. M 
Dakota Passenger (Ex Sun.) 6:20 P. M 
Local Passenger E)xSun.) 7:40 P. M 

Przybycie pociągów;-
Ze Wschodu. 

Chica o Morning Passenger, No 3 (Daily) 6:00 A.M 
Chicago Evening Passenger, No. 1 (Ex. Sun^7:2o[P7M". 

Chicago Mor ng Passenger Nr. 7 (Daily) ;8.30A.M. 
Ze Zachodu. 

Minn, Passenger, No. 2 (Ex. Sunday) 10:25 A. M. 
Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.) i 1.50 P. M. 
Local Passenger, N 6 (Ex. Sun.) P. M 

Chicago, Milwanke & ist^Fauł! 
Na Wschód. 

Rock Island da* expess (ex Sun. 
Chicago express (daily, 
Fast Mail (daily] 
Chicago vestibuled [daily] 

Na Zachód. 
Chicago express (daily] .3^3 r~} • 
Chica o vestibuled (daily) 
Fast Mail [daily] 1 

Rock Islan daliv express 

11:24 a. m 
6:32 p. m 

9:59 P- m 
ii;i7 P* n>. 

3:40 a. m. 
4:08 a. m. 
11:49 a- m 
:u . pm 

w>u,^ *i.\ r5:v:i:w«. 
Trains at W basha: Depart. 

?as«enger (or 7.1101! ota 8:00 a. a 
CHll>Pl£\v.A "ALLEY DIVISKV. 

Train;, ;n /abasha: Depart 
Passenger ' 1:30 p. m. 
for Meiionioiiie i;t0 p. in 

SoUTHKR' MINNESOTA DIVISION. 
lenvcs La Cros>e 8:40 a. in. 

fasM-nger leaves La Crosse 11,10 a. m. 

Winona & Southwestern. 
.Depart. Arrive. 

3:40 p. in. 11*55 i. m 
8.00 a. ni. 7:15 a. m 

H;is<enger 
Accommodation 

Green Cay Passenger 

Green Bay Line. 
Depart. Arrive. 

9.00 a. m, 4.00 p. » 

Z GrALI CYI. 
KONWENT OO. Dominika

nów w Krakowie, obchodzi w 
tym roku wielką uroczystość 
trzywiekowej rocznicy kanoniza-
cyi św. Jacka, wyznawcy zakonu 
św. Dominika. Święty misz ro 
dąk, którego relikwie spoczywa
ją. w Krakowie w kościele 
Najśw. Trójcy, urodził się w ro
ku 1183 w Kamieniu, w księst
wie opolskiem, z lodziców znako
mitego domu Odrowążów. Nauki 
wyższe czerpał w Pradz® i Bono-
mii, gdzie sluchat filozofii i t«ologii 
i wreszcie uzyskał stopień doktora 
obojga praw. Za wezwaniem 
wezwaniem stryja, Iwona Odrową
ża, wówczas kanonika, przyjąi 
święcenia kapłański*, a następnie 
przez Biskupa, Wincentego Ka
dłubka, sam mianowany został 
kanonikiem katedralnym krakow
skim. 

Kiedy w roku 1218 wraz ze 
stryj«:n, w sprawie biskupstwa 
krakowskiego, pojechał do Rzymu 
gdzie poznał św. Dominika, który 
Świe&o zawiązał zakon, przejęty 
uwielbieniem dla patryarchy nowe
go zakonu, wraa z Wratem Czesła
wem, wpisał się w poczet zakon- j 
ników, i /.a przybyciem do kraju 
•tał się zufeżycieiem zakonu; 
kaznodziejskiego w Krakowie w 
roku 1219 orzy kościele św. 
Trójcy, gdzie z pomocą bogoboj 
nych obywateli klasztor zbudowa
no, Św. Jacek zasnął snem błogo
sławionych dsio 15 sierpnia 1257 
r, Kiedy cuda nnszego św. roda
ka stały się głośnemi, Papież, 
Paweł III, w rol£u 1538 pozwolił 
szczątki jego dźwygnąć z grobu, a 
Papież Klemens VIII,w roku 1594 
w niedzielę przewodnia kanonizo
wał i w poczet świętych imię jego 
zapisał. Sirięto patrona zakonu 
obchodzimy corocznie 16 sierpnia. 
Wielka uroczystość trzy wiekowa 
w r.b. rozpocznie się 26 sierpnia i 
trwać będzie do 2 września. W 
uroczystości ą.ch wezną udział 

c ' w .  A N D  U  
»a &i«garloftf , 

pod W iiiohą ^ 
wyrobi*. jaknajlepszą mąkę w róft-
ayoh eatunkarh, mianowicie ttii 
patent i *ytiuą mąkę. Wy m 
taksę męlę za żyto i pszenicę. 

W* uaiynie najuowgze urządm 
«si&r 'Ile. tego i mąka musi 
dobra 

j Pamiętajcie o 

uenarka 
POLSKA 1 " A\*£RYKAN 

SKA 
zawierajęca 

kilka set 
przepisów kucharskich. 

dip. młodych mężatek, kucharek 
gospodyń na tanie i smaczne przy
rządzanie rozmaitych potraw, a 
gxczegolme zup, sosów, jarzyn, 
potraw mięsnych i postnych i 
uwzględnieniem potraw polskich, 
mianowicie barszczu, bigonu, zra-
eów, flaków, i pieczywa amerykań
skiego jateo to: cakes, biscuits 

muffins, p>es, ltd. 
CENA 60 o. 

Moina tą hs<ąikę dostać w ksią-
•Sarni 11. DERU OWSRIEGO ̂ w 
Winoiiii, Minn. 59 E. 2nd itr. ̂  

GOŚ PIĘKNEGO 

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

powiastka. 
4. Nieuczynność, powieść, 
ó. Przeczucie, powiastka. 
G. Ludwika i Helena, powieM. 
7. Złotówka, powiastka. ,1 
8. Trzy urzy.1aciółki, powiastMU 
CKNA 30 o. 

Moina tą książkę dostać to fciif 
garni H. DEhl) O WSKIEGO m 
Winona, Minn. 59 £. tod »tr. 

IIIBEZPŁATNIE 
a jednak wiele!!! 
Wszyscy półroczni prenumera-

orowie Gońca i IsJcry otrzymują 
zupełnie bezpłatnie drugie pismo 
humorystyczne p. t. 

Wesoły Kurjerek. 
Goniec i Iskra, czasopismo 

'ilustrowane, od lat l6tu wycho
dzące we Lwowifl, posiada 
treść niezmiernie obfitą, urozmai
coną, pożyteczna i patryótyczną, 
przyczem zamies/cza większe i 
mniejsze dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
soły Kurjerek jest zupełnie 
oddzielnem humorystycznem i 1 i u-
strowanem pismem i wycho 
dzi dwa razy na miesi%c — razem 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pięć numerów 
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w ogóle, a za dobry 
humor cięty dowcip w szczególe 
— redaKu"'' poręcza, przyczem 
dodaje, że redakcja obydwóch 
pism prowadzona ^est w ten spo
sób, iż pisma te nie są bynajmniej 
lokalne, ecŁ mteresa-ją cały :gół 
polski. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co cvlko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza
jące], interesujące] i pożytecznej 
treści Gońca i Iskryt humor i 
d o w c i p  W e s o ł e g o  K  u  r  j  e  r -
k a rozpędzą im niejedną tęskną i 
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 A>oeryki wynosi tylko 
dwa dolary, Nadsełająey 
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 każdei chwili, 
zaległe numera, lub początki po
wieści na żądanie każdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

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

Lwów—Lemberg 
ul. Kraszewskiego 23 

EUROPE AUSTRIA, GA LI C Y A 

W .  SŁOMINSKA 
©79 MSlwaak 3 Ave 

OHIOAGO, ILL. 

h 

Polecam Wielebnemu i) n-li ) 
wieństwu jak i Szanownym Tu w a, 
rzystwom Polskim mój Skłn<l i l't»-
jównię ró/.ne£'> gitiiuuw < 
gwi9 SJjsArf. 0 i* 
Bereł. 4*«łek ismr^.sal u o 
WSllidl itp, po j.iknnjiaii^.e. 
oenie. Wykonuję wszystka ()'<su 
lunki jak uajpunktalniej i n;tj*u 
imenniej, bo pr^ez dziewu/tru soit-
lat praktyni nabrałam wprauv w 
powyższych wyrobach. Tnaża W:e 
lebnym Siostrom polroMin mó1, 
skład i wielki wybór j. 
Welonów, BuUiolow, 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu 
jących do pierwszej Komunii świę 
tej.—Tak satS.3 mam zaw^u 
•kładzie Korony, Wtłwnj 
dla młodych Panien do ślubu 
wszystko po jaknajtańsz^j cenie. 

B3P Proszę o rzy być i p rzeko 
CFTĆ się w Polskim Handlu, zanim 

adao;e do Składu narodowości 
>boej. 

Z Azacnuktom 
W. Słosuińika 

Hft Milwaukee Ave. (Jhicago JU 

W księgarni li. DERDO-
WSKIEGO w Winona, Minn. 
(59 B. 2nd Str.) można *do-
stać następującą polska ksią
żkę: 

PRZEWODNIK 
do pisania 

Listów Miłosnych 
oraz tyczących się ożenienia I 

ójścia. 
CESI 35 centów. 

1 

U  S T O T I A  
moina dostać 

Papier na ścianę 
(WA.ŁL PAPER) 

w 200 gatunkach, począwszy 
od 7 centów z? ^olę. Sprze 
dajemy też teraz w naszym 
nowym dubeltowym storze 

Sprzęty domowe 
czyli meble, choć jaknajwspa-
nialsze, a mamy zapas wielki 

Ceny przystępne. 
SZKŁA i PORCELANY 

stosownie do potrzeoy i kie
szeni. 

Polecamy przedewszystkiem 
nasze piękne 

SiAllPETY 
po 18o do 1.10 yard. 

STOTT HON 
Trzecia ulica, Nr. 220—224. 

WINOM SAVINGS BMK 

W  I  N O N S  K I  B A N K  
(OSZCZEDNOŚC I)., 
Przy ulicy 2gief—między 

11 Ii CM ii i Iff a i ii i Center. 

Procenta płaci się 
dwa razy w roku 

od wszelkich złożonych w Banku 
pieniedzy, począwszy od $5.00 

Pożycza się pieniędzy na 
grunta. 

TRUSTEES. 
C.A. MOREY, Prest. R.B. BASFORD Vice Pre 

F. A. RISING, Treasurer. 
H. M. Kinney, R. B.kBasford 

iH. Jenkins,. C. Camp. 

Rodakom jadącym do Eurooy 
lub ztamtąd przybywającym, po e 
ca my 

DOM POLSKI 
w New Yorku 

uod firmą 

MENCZA1ISK1 & 
TOBOLEWSKI 

19 BEtTOB STR. 
Niedaleko Castle Garden. 

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

Kto chce dla swoicn zakupić 
kartę okrętową, niech sie zgłosi 
jedynie do DOMU POL-
SKI12GO W NEW YORKU 
pod adresem: MEN CZARSKI & 
TOBOLEWSKI, 19 Rector Str. 

Polacy przybywający z Europy 
do W EW YORKU znajdą w 
DOMU POLSKIM opiekę. 

AGEJMUI, pragnący dać 
w NEW YOKKU opieuę pasa 
żerom, którzy od nieb. karty 
okrętowe kupili, niechaj się zgłoszą 
do 

DOMU POLSKIEGO 
19 Rector Str 

W JEW If O BK C..5T.Y. 

G E R M l l H  A i H E R I C A S  

BANK 
Kapitał do okazania 

German American Ban!; 
Rog ulicy Walnut d 3cfcJ. 

Łatwo d«stad pieniędzy osoboia 
posiadającym kredyt po zwykłych 
procentach. 

Płaci procenta od pieniędzy od
danych do schowania tylko 
•crótki. 

Załatwia takie prze wan i* 
pieniędzy do Niemiec, Pru*, 
Austryi i Rosyi. Bank ten »e9t t«x 
3ewny, że nawet Stan Miooesocki 
pieniądze swoje w nim przecho
wuje: 

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

)  *  fł  > ,» i  > V,  


