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Przed kilkudziesięciu laty 
wyjątkowa przygoda sprzyjała 
Bielanom poć Warszawa. 
Uroczystość Zielonych Świątek 
niebo czyste, powietrze wio 
senne, wszystko to nęciło do 
ulubionej wycieczki zamiejskiej. 
Więc też niezliczone tłumy 
dążyły do rogatek Marymonc-
kich. Wszyscy byli w weso
łym nastroju, zapominając na 
chwilę o codziennych treskach 
i kłopotach. 

Gdzie wielu się weseli, tam 
znajdują się i tacy, którzy 
muszą odwoływać się do mi
łosierdzia bliźnich; z^szł* się 
też tu zoaczna liczba bied
nych i nieszczęśliwych, w 
nadziei sowitej jałmużny. Z 
pomiędzy wszystkich wyróź 
niał się starzec o drewmanem 
szczudle. Poważna wyprosto
wana jego postać, odzież 
wyparzana, lecz cała, świad
czyły, że człek to porządny, 
który skutkiem różnych nie
szczęśliwych okoliczności do 
ostatecznej przyszedł nędzy. 
Nie naśladował oa towarzy
szów swej niedoli, nie wzywał 
natrętnym głosem przechod 
niów o pomoc, lecz odwinąw
szy z płachty skrzypce stacąl 
pod drzewem i począł grać 
skoczne tańce, w nadziei, ż*= 
przechodzący obdarzą go dat
kiem. Przed nim siedział pies, 
który trzymał w zębach jego 
czapkę. Wesoła gromady prze 
chodziły koło starca, ale nikt 
o nim nie pomyślał, nikt nie 
przypuszczał, że za ostatnie 
kilka groszy nabył nowe 
struny do skrzypców. 

Mijały godziny .starzec wciąż 
grał, a kiedy dotkliwy głód 
dokuczył, wyjął z kieszeni 
kawał suchego chleba, po 
którego spożyciu znów zabrał 
się dogrania Napróżnoil teraz 
wesołe czeredki z obojętnością 
koło niego przechodziły. Nikt 
nie obdarzył spojrzeniem 
biednego rzępoły, wzdychał 
więc po cichu i smutno fpo 
glądał na luda, na świetne 
powozy i skromniejsze bryczki 
przeciągające obok niego.Znów 
głód go trapić począł. Machi 
nalnie sięgnął do kieszeni,była 
pusta! Chwiejnym krokiem 
podszedł do źródła, napił się 
wody, powrócił na miejsce, 
gorączkowo pochwycił za 
smyczek i znów grać począł. 
Ciężki smutek przygniatał 
jego duszę na mysi, iż bez 
żadnego zasiłku powróci do 
swego nędznego poddasza, w 
ktorem na garstce słomy 
spędzi noc bezsenną. L?psza 
dola była psa jego. Ten od 
czasu do czagu odbiegał od 
swego pana, aby spożyć po
rzucony przez przechodniów 
kawałek chleba. Wieczór taę 
zbliżał; pomału tłumy rczcho 
dzić etę poczęły, a jeszcze ani 
grosz nie wpadł do czapki 
biedaka. Stracił jaż wszelką 
nadzieję. Drżąca ręka odmo 
wiła mu posłuszeństwa. Siad) 
ca poblizkim kamieniu,położy! 
skrzypce na ziemi, podparł t-ię 
rękami, a dwie łzy rozpaczy 
spłynęły po strapi->nem jego 
licu. s 

Kiedy ta^k sied^al w smut, 
nem pogrążony dumaniu, me 
widział, że dosyć wykwitnie 
ubrany młody człowiek, od 
niejakiego czasu stał pod 
drzewem z przeciwnej strony 
drogi i z widocznem współ
czuciem mu fię przyglądał. 
Ujrzawszy rozpaczliwy giest 

sztukę monety, zawahał się 
przez chwilę; poczem e twarzą 
wyrażającą silne postanowienie 
podbiegł do kaleki, a podając 
mu sztukę monety poprosił, 
iżby mu na chwilę dozwolił 
swego instrumentu. Podzięko
wawszy nieznajomemu za 
datek, starzec podał mu 
skrzypce. Wtedy nieznajomy 
młody człowiek nastroiwszy 
skrzypce, stanął obok starca, 
u powiedziawszy mu, iżby 
wz :ął czapkę w rękę, począł 
grać tak pięknie, iż starzec 
nie mógł uwierzyć własnym 
uszom, że z jego to skrzyp
ków dobywają się tak śliczne 
tony. Na odgłos mistrzowskiej 
melodyi zatrzymali się prze 
chcdnie i coraz liczniejize 
grono poczęło otaczać niezna
jomego i biednego starca. 
Zdawało się, że jakieś nie
biańskie dźwięki płynęły z<j 
sKrzypców, przeplatane tonami 
smętnymi, przenikającymi do 
gł^bi serca. Z każdą chwilą 
wzrastai tłum otaczający nie 
znajomego i jego towarzysz •*. 
Wszyscy w głębokiem m leze 
niu przysłuchiwali się muzyce; 
świetne nawet powozy zatrzy
mywały fcię przed muzykantem. 

Nietrudno było poznać, v„ 
jakim celu nieznajomy mlo 
dzieniec grał na skrzypcach,tu 
też gradem posypały się do 
czapki sWrca miedziaki, srebro 
i złoto. Pies tylko warczą1, 
widocznie niezadowolony z 
tego, że pan dziś go zastąpił 
w ]ego obowiązku. Niebawem 
czapka się wypełniła; starzec 
wypróżnił ją i znów dalej 
trzymał, a nieinajomy coraz 
piękniejszych dobywał tonów 
ze skrzypców. Powtórnie* 
czapka wypełniła się po brzegi. 
W oczach nieznajomego nie 
biuńika błyszczała radość, jaka 
zwykle widnieje we wzroku 
człowieka spełniającego czyu 
dobry, a on ustawicznie grą 
swą przemawiał do serc 
ludzkich, j*kby prosząc o 
datek dla kałeki. Na czas 
niejaki zgromadzone tłumy 
powstrzymały ruch powozów. 
Nieznajomy otarł pot z czoła, 
a kiedy zców chwycił za 
smyczek, grobowe zaległo 
milczenie. Zdawało się że 
można było usłyszeć tętno 
serc wszystkich ludzi, które 
nieznajomy skrzypek pobudzał 
to do powolniejszego, to do 
8'.jbszego uderzenia. 

Słońce już zaszło, powietrze 
(rię ochłodziło, rosa poczęła 
pokrywać ziemię, zmrok zapadł. 
Nieznajomy złożył skrzypce w 
ręce starca, uścisnął go i 
zniknął w tłumie, nie czeka
jąc na podziękowanie kaleki. 

— Kto to? — zapytywano 
ze wsaech stron staruszka. 

— Nie wiem, — odrzekł 
zapytany. — Wiem tylko, że 
Bóg zesłał mi go na pomoc. 
Gdyby nie on, wkrótce umaił 
bym z głodu. 

Wtem wystąpi! z tłumu 
jakiś poważny człjwiek, a 
krótkiemi słowy przemówiwszy 
do zgromadzonych, wńHł z r«jk 
kaleki jego czapkę, obszedł z 
nią obecnyrh i ra^ jeszcze 
zebrał znaczną sumę dl* bied
nego starca, p"oczem wymienił 
nazwisko nieznajomego skrzyp
ka. Był nim młody wirtuoz, 
Karol Lipiński, przebywający 
wówczas chwilowo w Warsza
wie. 

Karol Lipiński przy^ze 'ł na 
świat w R»dzyn u, w Gili^vi, 
dnh 30go Pvźłzieraika 1790 

ii Itt 
piękną grą na skrzypcach, a 
w dziewiątym budził już 
powszechuy podziw. W roku 
1817 odbył pierwszą wycieczkę 
artystyczną do Włoch. W 
roku 1834 z wielkiem powo
dzeniem grał w Warszawie na 
koncertach publicznych. W 
końcu, otrzymawszy posadę 
sifcf-t onriestry teatralnej w 
Dreźnie, pozostał tam aż do 
1860 roku. W rok później 
zakończył swój pełen sławy 
artystycznej żywot w majątku 
swoim, w Urławie. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

TO I OWO. 
NA KOLANACH do- Często

chowy. Pewien ubogi człowiek w 
o-ubernii Suwalskiei zachorował O 
przed kilku laty na oczy i oślepł. 
Odtąd dola jego stała sie bardzo 
smutna, bo njetylko świata Boże
go nie widział, ale i na chleb me 
mógł zapracować. Modlił s-§ wiec 
gorąco aby mu Bóg wzrok przy
wrócił. ślubując że jeśli zostanie 
uzdrowiony, to pójdzie na kola
nach do Częstochowy, aby za tę 
Jaśkę podziękować. I modlitwy 
jtg<> zostały wysłuchane. 5 
latach ślepoty odzyskał wzrok. 
Było to w styczniu tega roku. 
Uszczęśliwiony postanowił spełnić 
niezwłocznie ślub który był uczynił, 
Upadł więc na kolana przed o-
brazem MatKi Boskiej i nie pod
nosząc się juz z klęczek wyczołgał 
się na drogę. I oto mija Bzósty 
miesiąc, jak pobożny pątnik dąży 
na kolanach do celu swej piel
grzymki. Przeszedł w ten sposób 
część gubernii Suwalskiei, gubernię 
Łomżyńska i prawie całą warszaw
ską. W tych dniach widziano go 
w miasteczku Mogielnicy, a więc 
już prawie na pograniczu gubernii 
Piotrowskie]. Ladzie obdarzają go 
wszędzie jałmużną, ale on me 
bierze jej dla siebie, tylko wszyst
ko, co otrzyma, ofiarowuje po 
drodze na kościoły. W Mogielnicy 
ofiarował też na ten cel 10 rubli. 
Piękny to przykład wiary i ufności 
w miłosierdzie Boskie, oraz wytr
wałości w wypełnianiu obietnic 
uczynionych Bogu. 

lir. MOLTKE, zmarły mar
szałek polny pruski, oceniał siłę 
armii nie wedle żołnierzy, lecz 
wedie moralnego tejże usposobienia. 
Gdy przed wojną r. 1870 powrócił 
ze świeżo odbyte] wycieczki po 
Francy i, zapytywano go, czy w 
razie wojny Niemcy mają powód 
obawiać się Francuzów? odpowie
dział, że nie! a gdy pytano go o 
przyczynę, odpowiedział", że to 
naród osłabiony moralnie, u wszyst
kich' prawie oficerów, z ktoremi 
się zetknął, widział w mieszkaniach 
nieprzyzwoite obrazy. To samo 
ujawnia sie i w wojsku angielskiem. 
Najdzielniejszemu są te wojska, 
których ustawy nakazują szacunek 
dla kobiet. — Tak pisze pani S. 
Grand w piśmie: ,,American Re
view" [Przegląd amerykański.] 

Śniegi w Czerwcu. W Czarnym 
lesie ciągnącym się przez Badeuią 
i Wyrtembrgią kilkakrotnie spadły 
znaczne śniegi. Aż do doliny Tod* 
nau, okolica podobna do krajobra
zu zimowego. W Szwajcaryi tak 
samo spadły ś.uegi; w kantonie 
Szwyc bydło nie może wychodzić 
na pastwiska. W kilku innych 
kantonach iak Interim ken, Appen-
y.eli, zawiały śniegi całe powierzch
nie i zaszkodził/ zbożu. 

Mydliny na uspokojenie morza. 
Od niedawna wynaleziono no
wy środek; uspakający wzburzo
ne fale morskie. Usługę tę odda
wała dotychczas oliwa; obecnie 
przybywa sposób znacznie tańszy 
mianowicie — mydliny. Podczas 
ostatniej s»vei podróży do Ameryki, 
parowiec ,,Scandia" z Hamburga, 
został zaszkoczony na Atlantyku 
przez gwałtowną burzę. Kapitan 
kazał rozpuścić w ciepłej wodzie 
wielką ilość mydła i wylano na 
wzburzone fłle kilkaset litrów 
mydlin. Skutek był podobno na-
t/ehniiatowy. 

mm. 
KSIĘGARNIA. V 

naprzeciwko niemieckiego Banku. 
121 3rd Str» 
Chcąc feupić jaki prezent stó 

sowny, przybądźcie sobie obej
rzeć nasze polskie, czeskie i angiel
skie książki do nabożeństwa — 
jaKo też różance, krzyżyki, obrazy, 
gromnice i t. d. 

Mamy także świece sterynowe dla 
użytku kościelnego, świece oliwne 
i ośmiodniowe. 

Kalendarzy kntoliekich wielki 
zapas, jako to Catholic Home, 
Polski Kalendarz Maryański. 
Einsiedler i Excelsior. 

MATERYAŁY PIŚMIEN
NE. KSIĄŻKI SZKÓLNE, 
KARTY DO RÓWNYCH 
GIER, 

ŁA.ŁMI 
konikowe bajaki i rozmaite 
zabawki, nie wyjąwszy że 
laznych pociągów kolejowych. 
RAMKI NA ZAMÓWIE

NIE. 

LOUIS Mlii 

Dobre AD WOKATY. 
J. W. Tawney. W. J. Smith. D. E. Tawnty 

Tawney, Smith & Tawney. 
Polecają się Szanowne] Publiczności 
polskiej w Winonie, które] już 
nieraz służyli w różnych sądach i 
soia wach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str 
Morgans Block 

Rooms S5§, £?& & 5M. 

ZEGARKI 
złóteTsrebrne 

UPOMINKI. 
Wiadomo, że ceny srebra 

spadły, więc srebrne przed
mioty można teraz dostać 
bardzo tanio. 

Spadły także w cenie złote 
DAMSKIE ZEGARKI. 

Broszki, pierścionki, branzo-
letki, łańcuszki do zegarków— 
terasa bard jso tanio. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

76 — E. 3rd Str. 
Wmona, Minn. 

THE CHICAGO'STORE 
w nowem swojem pomieszczeniu 

na rogu ulic 3 ci ej i Main 
(Gdzie dawniej była golarnia SCHM1TTA) 

szybko teraz wyprzedaje po cenach, zasto
sowanych do obecnych ciężkich czasów. 

Towar zakupiony w dużych miastach na 
aukcyach, dawniej zdobił wielkie składy 
kupieckie, których właściciele potem wsku
tek lekkomyślnych spekulacją zbankruto
wali. Kupując w tym CHiOAGOSKIM 
STORZE dostaniecie więc towar jaknajlep-
szy, a tak tanio, jas byście sami go na 
aukevi kupili. 

WSZELKIE MĘSKIE 

Ubrania i stroje 
BIELIZNA, KAPELUSZE, 
.KUTY I TRZEWIKI. 
fl^^hKażdy kto do nas zajrzy, dostanie 

upominek. 

SECOND NATIONAL BANK 
COR. 2-nd & CENTER STB., WINONA, H1NN. 

ŁQF{QAJ^IZ;ED IJH 1871 

Kapitał i nadwyżka $4:00,000 
Największy ze wszystkich banków w południowej 

Minnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechowane,, 

w nowej ogniotrwałe] .«zafie Corliss Burglar-Proof Saf o. 

U r z ę d n i c y  
J. A. PRENTISS, prezydent. W. H. GA.RLOUK, Kasyer 
Wm. H. I jAIRD, Yice-prczydent, S. L PRENTISS As't, Kasyer 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, prezydent. M. G Norton, of Laird Norton Coo. 
W.H.Laird of L. Norton Co L. R, Brooks of Brooks Bros. 
H. Choate, ofH. C-hoate Co O C. Tucker, Kapitalista. 

W. H. Garlock, Kasyer. 

Pf^ici się procenta od pieniędzy na krótszy czas zlożonycn. 
Kupujb się i SDrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób za 

twia się pod korzystnemi warunkami. 

fsffii fsrszsviSi 
Dwa racy dziennie!! 

Najpopularnieisze pismo polskie. 

Wychodzi codziennie w dwócł 
edvcjach: rannej i wieczornej, o-
prócz świąt i dni świątecznych, w 
które wychodzi raz jeden na dzień. 

Olbrzymi dział telegramów i 
fcoreppondętncyj ze wszystkich stolio 
europejskich i państw zaoeea-
aowych, wreszcie wspólpracownict-
wo pierwszorzędnych pi&arzów 
łolskieh zjednały 

KU&ITOW WARSZAWSKIEMU 
wyj^i-fcow^ w kraju naszym i za-
graiiMjj poczyt-ność i powagę. 

(Je« a premuiwuty za ranicj 
wynosi miesięcznie rs. 1 kop. 50. Nu-
tnur pop'4>ńi-zy wieczorny kos7tuje w 
Warszawie koit. 5. poranny kop. 3 

Ceu» ogłoszeń: fCekłamy: za je. 
d«n wisisz Karni' n owy, albo jęgo 
aaiwjsetj jjierw.H/y r.,/, 25 kop., £ażdy 
aa.&t£|>ny raz kop 20. 

Korea poiwleueya prywatna pet 
lienie rekni'M. 

Nekro'osria: za wiersz 15 kop. 

Zwycziijue ogłoszenia: za jeden 
wieisz petitowy, alho je-go miejsce, 
pierwszy raz 30 kop. każdy nuslgpny 
c&z 8 kop. 

Małe og-łowzeriia za jeden wyraz 
po 2 kop. kuźtły raz ogłuszenie minimum 
20 kop. 

Nadesłane: za /eden wtersa 
earmontowv rs. 1. 

Adres dla depesz 
WARSZAWA. RUbSIA. 

Adres dla listów: 
Warszawa. KURY ER WAP.SZAWSE.1 

O g o i n y  a d r e s .  
KURYER WARSZAWSKI. 

Flao Teatralny^ (W lerzbowa 9. 
Warszawa. Europe, Enseia 

O. H. INGRA, D. M. DUL.ANY, CH. HORTON, W. DULANY 

Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Kasyer. 

Lumber Comp. 
Dawniej kompania desek CHorton, fabrykantów i kupców 

DRZE W A BUDULCOWEGO 
Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zavsze, na składzie 

przykrajane drzewo budulcowe, listwyramy do okien, •"•tży 
skład materyału budulcowego wogóle. 

HAMILTON, 
Prezydent, 

W. H. LAIRD, 
Wice-prftzyderit, 

WM, 12AYJK3 
Sokretars. 

WINONA i 
'% 1 

Lumber Comp. 
Pila chodzącą i heblarnie. 

4. 

Sprzedaje sig hurtownie: 

Deski, Szyogle, Pale i Latle. 
Biuro i warsztaty 

Front Str.. Winona, Minn. 
W polskiej aptece 

MAXA GOLTZ 
272 E. 3rd btr. 

znajduje się 
BIUUO MKTOK1 

Dr.H. a WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 516 W. 5 Str. 

Telefon Nr. 95 
UTW polskiej aptece Gol 

tza i Gerlichera znajdziecie 
Dra Wahla od godziny 2 do 5 
z południa 

LEKARZ DOMOWY 
czyli 

poradnik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby 
łatwego i taniego wyleczenia 
najcięższych chortfb 

BEZ DOKTORA. 
Gdzie już doktor nie może 

pomódz, tam jeszcze ta ksią
żeczka tvskaze ratunek. 

Książeczka ta kosztuje 25ct» 
a można ją dostać w kslę 
garni H. DER DOW SIC JEGO 
w WINONA, MINX. 
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