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Z Prus Polskich 
W KARTUZACH na 

Kaszubskiej ziemią odmówiła 
policya pozwolenia do odbycia 
uroczystości Kościuszkowskiej 
dla tego, że śpiewy i dekla-
macye, które na uroczystości 
wygłoszone być miały, podano 
policyi po polsku, czyli w 
oryginale. Nie pomogło nic 
zażalenie landrata, który 
tylko odpowiedział, że całą 
tę sprawę wraz z nadesłane-
mi pismami przesłał rejencyi 
w Gdańsku. Dalej donoszą 
ztamtąd, że z bramy na 
przyjęcie Biskupa, wystawio
nej przy wejściu do Kartuz, 
zerwano napis polski,,Witamy 
— a miał to nakazać landrat 
miejscowy, wykonać zaś bu
downiczy powiatowy. — Są 
to rzeczy prawie nie do 
uwierzenia i ciekawe jest 
bardzo, jakie znajdą załatwie
nie, Co do obchodu Kościusz
kowskiego, to wprost niepo
jętą dla nas rzeczą jest powo
ływanie się na § 8 ustawy o 
zgromadzeniach publicznych, 
podczas kiedy śpiewy i 
deklamacye wcale innej usta* 
wie, a mianowicie ordynacyi 
procedorowej podlegają. 

W SKARSZEWACH 
(Scheoneck) skutkiem desz
czów pograło dużo kartofli na 
polach; skutkiem tego podro
żały perki w mieści© i okoli
cy i z i m. poskoczyla cena 
na 2 m. za centnar. 

SZTUM.Na Podstolińskiem 
pustkowiu spaliła się 4 zm. 
rano stodoła posiadacza B. 
Straż ogniowa ze Sztumu 
zapobiegła dalszemu szerzeniu 
się ognia. 

PELPLIN. Żmija ukąsiła w 
boru krowę gospodarza Gaj-
dusa w ozór, Przywołano 
zaraz weterynarza, lecz krowy 
nie można było ocalić.Dobito 
ją. zanim zdechła, wystawiono 
mięso na sprzedaż, nie ma 
jednak nabywców, którzyby 
mięso takie chcieli kupić.Aby 
się przekonać, czy jest trujące, 
podrzucono kawał mięsa psu, 
lecz temu nic i:ie szkodzi
ło. 

powróci, udając się do restau-
racyi. Dorożkarz widząc, iż 
tenże przez pole kroczy, mimo 
tego .zaczekał do południa. Ze 
zaś tenże się nie stawił, przy
jechał po obiedzie do domu. 
Saura dotąd nie znaleziono. 
Do Polski lub Rosyi tenże 
ujść nie mógł, ponieważ nie 
zna ni polskiego ni rosyjskiego 
lęzyka. Powód do tegoż nie 
znany; liczył lat 29 kawa
ler. 

Z TORUNIA dor osią. źe 
spodziewać się należy wielkie 
go przyrostu wody we Wiśle, 
b p o w o d o w a n e g o  d ł u g o t r w a ł ą  

słot?} w Karpatach. Poaiie] 
Krakowa talAi woda 6 wti, 
» pomi^v.y Krakowem a 
Niepłontioami 5 vv&i -jest pod 
wodą. ULcft porwę Izy Z wie 
rzyncem a B.elanami jest na 
70 cent w). woda zalana. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 
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Z Poznańskiego. 
INOWROCŁAW. Radzcę 

sprawiedliwości Haniger spot
kała niemiła niespodzianka. 
Wysłał tenże chłopca do 
powiatowej kasy oszczędności 
z 1500 m. gotówki. Biurali-
sta Sauer wyszedł zaraz za 
nim i odebrał mu tę kwotę, 
posyłając go zarazem dla 
załatwienia swego interesu. 
Chłopiec, nie przeczuwając w 
tem nic złego, oddał mu 
pieniądze, z któremi tenże się 
ulotnił. Najął sobie dorożkę 
«r. 16 i wyjechał do Szadło 
wic, tamże zesiadł zapłaciwszy 
dorożkarzowi v.. 20 marek, • sMN. • 

^ .przykazał mu zya?.pmf ahv 

NA ŁĄKACH torfiastych 
w Koninie pod Lwówkiem 
pasł 11 letni chłopiec Łuczak 
bydło gospodarskie. W połud-
aie bydło powróciło do obory 
bez pasterza, a gdy go szukać 
poczęto, znaleziono ciało jego 
w 16 stóp głębokim dole 
torfowym pełnym wody. 

W BORKU p. Śliwiński 
aabywszv od kupca Robinsoh-
na handel korzeni i desUlacyą 
wybudow&ł na tej nierucho
mości browar, a piwo jego jest 
tak smaczne, że licznych ma 
odbiorców, — tak samo woda 
selterska ma wielki odbyt do 
Koźmina,Pogorzeli, Jaraczewa, 
Piask i Gostynia. 

POMIĘDZY Ostrowem a 
Przygodzicami na torze kole
jowym robotQik JauKolodaiej 
6 Przygodzic padł zemdlony 
na szyny i lokomotywa ucięła 
mu rękę. 

W DNIU świętego Włady
sława w środę d. 27 czerwca 
1894 roku odsłoniętym został 
na Bukowskim cmentarzu o 
godzicie 12 w południe pom
nik ś. p. Władysława Maury
cego i Grzymały Niegolewskie 
e;tł, doktora praw obojga, 
Obrońcy Praw Narodu Polskie
go i Kościoła Św., Prezesa 
Koła Polskiego w Berlinie, 
towarzysza broni z lat 1846 i 
1863, więźnia w Moabici®. 

MAJĄTEK Lgiń (llgen) w 
pow. wschowskim sprzedał p. 
Jan Chłapowski Towarzystwu 
kościelnemu (Klosterkrammer) 
w Hanowerze. Majątek ten 
obejmuje 4716 mórg obszaru. 
Smutna rzecz, ie tyle ziemi t 
rąk polskich ubywa. 

NOWY tor kolei żel. z 
Grodziska przez Kościan do 
Gostynia na stary Lubosz, 
Racot, Choryń, Jerkę,Krzywiń 
Lubń, Bielewo, Dałabuszki, 
Kunowo. Mioister już udzielił 
pozwoleuia, a dyrekcya kolei 
lei. upoważniła dyrektora 
kolei żel. i radzcę budowu. 
Rułanda do zrewidowania na 
miejicu projektu podanego 
przez Spółkę komandytową 
Schneege i Sp. w Poznaniu. 

WSI Gorzauy i Otmianowo 
w pow. inowrocławskim połą 
c^ono w jednę gminę i nadano 
im nazwę kuliurniczą ,,Gjr 
shen". 

nieczyste, w spiżarni znale
ziono zepsute mięso, przygo
towane do wyrobu kiełbas. 
Sklep z wędlinami Piaseckie
go brudny. Warsztat Szpicera 
brudny, a na podłodze sypia
ją robotnicy. We warsztacie 
Tona na Lesznie brudy i 
rozmaite nieporządki — i t.p. 
warsztatów dużo wykryto. 
Warsztaty Szpicera i Kabatni-
ka i piwnicę K. Tona policya 
zamknęła, nakazawszy grun
towne oczyszczenie. 

Z WARSZAWY piszą, że 
w Opocznie blizko Koluszek, 
pomiędzy Częstochową, Ra
domiem i Warszawą pojawiła 
się cholera. Podróżujący 
którzy przybywają z Opoczna, 
muszą jechać w osobnych 
wagonach kolejowych, aby 
zarazy nie rozszerzać. 

Polska jpod Moskalem. 
NIE DZIW, że w War

szawie gnieździ się cholera i 
inne choroby tyfusowe, kiedy 
teraz w tych dniach we war
sztatach rzeźniczych w obrębie 
cyrkułu mostowskiego wykry
to rozmaite nieporządki-.War
sztat Flisińskiego zanieczysz
czony, . kotły dawno nie 

^pobielone. Warsztat Kabatni-
ka brudny, robotnicy w 

SZLASK. 
WOŁCZYN (powiat Klucz-

borski). Dnia 4 tego miesiąca 
wydarzyło się tutaj nieszczęśc e. 
Mularz Klys2cz ze Sieroban-
dzu(?) był zatrudniony mular-
ką tutaj w mieście.Przy robocie 
po południu podpił sobie, ale 
to mu snać było za mało, 
gdyż udał się ze swoimi kam
ratami po godzinie 7, to jest 
po pracy do szynkowni, aby 
ostatek dolać, a jak to bywa, 
ie przy gorzahe rozmaite swa-
ry zachodzą, więc przyszło do 
kłótni. KI. kazał sobie nalad 
za 15 fenygów gorzałki a w 
czasie kłótni wziął szklankę i 
uderzył o stół, tak ie mu się 
na drobne kawałki potrzaskała 
a szkło mu do ręki wesżło. 
Na szczęście dolitorzy byli pręd
ko na miejscu, bo inaczej 
była by mu krew ubiegła. 
Doktorzy ośwadczyli, ie ta ręka 
zostanie sztywną, ie już więcej 
nią nie będzie mógł pracować. 
Więc gorzałka stała się prsy 
ćzyną kalectwa. 

GLIWICE. Szleper Swienty 
z Niemieckich Żernik tutejszego 
powiatu poniósł śmierć w ko 
palni Ludwiki w Zabrzu. Spa
dające kawały węgla zasypały 
go itak poraniły, ie po siedmiu 
godzinach śmierć nastąpiła. 

Z RACIBORSKIEGO. Pod 
Raciborską Kuźnią znalazł 
5tego bieżącego miessąca na 
torze kolejowym pewien straż
nik kolejowy martwe ciaio 
pewnego młodzieńca, okoła 21 
lat liczącego, który miał kilka 
ran w głowie. Nieboszczyk 
pochodził z Wojnowic,z powia
tu Radiborskiego, pisał się 
Gawlica. Przyszedł on tu za 
pracą do swego szwagra do 
nędzy i tu obecnie pracował 
ua torze kolejowym. Poprzed
niego dnia jeszcze pracował, a 
po ukończonej pracy poszedł 
z kolegami swymi na weselną 
muzykę do siedlisk; koledzy 
jednak prędzej odeszli, a on 
pozostał sam. I tak uiewiado. 
mo jaką śmiercią zginął, gdyż 
te rany nie zdają się być przez 
pociąg kolejowy zadane, tylko 
mógł być wprzód zabity, a 
na tor kolejowy przyniesiony. 
Śledztwo to wkrótce wykaże. 

WYSTAWA 
latowa 

DAMSKICH 
KAPELUSZY 

podług najnowszej 
francuskiej mody. 
Na co nos ć stary kapelusz, 

kiedy w tyra handlu za tanie 
pieniądze nowy można dostać. 

Janowa Bockel 
221 E. 3rd Str. 

MMm-

PLIS JAZDY 
pociągów koleiowyeh 

w Winonie 
ClncagOs 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. m 

Na południe. 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. in. 11:10 p. m 

Chicago & St. Louis express 10.30 a. m. 10.20 a. id 

wszystko dzienne 
Chicago & Northwestern. 

Odjazd pociągów 
Na Wschód. 

Chicago morning passenger Ex Sunday 6:40 a. m 

Chicago evening passenger (ex sun) 8:50 p. m 

Chicago Morning passenger daily 10.40 A. M. 

.Na Zachda. 
Minn. Passenger (Ex Sun.) z.io P. M 

Dakota Passenger (Ex Sun.) 6:20 A. 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 EveningPassenger,No. 1 (Ex. Sun.>7:20.P.M. 

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.) 8 30 P. M. 

Local Passenger, N-»- 6 (Ex. Sun,) 1:50 P. M 

Chicago, Milwaak© &;St. Paul. 
Na Wschód. 

Depart 

Rock: Island da-i expess (ex Sun. 11:24 a. m 

Chicago express (daily, 6:32 p. m 

Fast Mail (dailyl q:$g p. ni 

Chicago vestibuled [daily] 11:17 p. m. 

M a Zachód. 
Chicago express (daily] 3:40 a. m. 

Chica o vestibuled (daily) 4:08 a. m. 

Fast Mail [daily J "=49 a. m 

Rock Islan daliv express ;i4 . pm 

w.»u * \ 
Trams at & oasha: Depart. 

Passenger/or 2umt 0ta 8:00 a> * 

CHiePiiW ALLEY DIVISION 

T.i "r..-- m Wabasha: Depart 

Passenger 1 2:30 p. OS. 
For Meiiomoi-.j i:to p. m 

SOUTHKR'- MINNESOTA DIVISION. 

Passenger leaves La Crosse 8:40 a. in. 

Passenger leaves La Crosse 11,10 >. tn, 

W5nona & Southwestern. 
.Depart. Arrive, 

P a ssenger 3:40 p.m. 1i?55a. M, 

Accommodation 8.00 a. m. 7:13 a. 

Greea Ba.y Line. 

Green Bay Passenger 

Depart. Arriv*. 

9.00 a. m, 4.00 p. a 

WYBOR 
Najosobliwszych nabożeństw i pierrJ 
Książka do nabożeństwa z dażenu 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lub dla osób starych,. 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA _ $ 1 25 

MoZna, te hmąilą ćfosfoe w księ 
garni H. PŁUDOWSKIEGO w 
Winona, Miim '59 E. 2nd fetr.) 

JEŻYKA POLSKIEGO 
S2SHOŁM 

przez 
ANTONIEGO MAŁECKIEGO. 

CEBŁT.A. SS centów. 
^ Można ją dostać w księgarni 
9. DERDOWSKIKGO " 

PŁACZ I NARZEKANIE 

<mtt ii® s i? 
przed UKrodzerm-m Chnstu-a 

blśzfro 4,000 hit 
W OTCHŁANIACH ZO 

STAJĄCYCH. 
aż do dnia wstawienia Chrystus 

Fana d<> piekieł, 

SIEDM KSIĄG ~ 
MOJŻESZA. 

CENA 35 o. 
Moina tę książką dostać w ksią-

•garni H. DERDO W8K1EQ0 w 
Winona, Minn, 59 E. 2nd sir. 

WĘGLARZ 

Z WALENC1 

MBEZPŁATNIE 
a jednak 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 l6tu wycho
dzące we L w o w i fi, posiada 
treść niezmiernie obfitą, urozmai
coną, pożyteczną i patryótyczną, 
przyczem zamieszcza większe i 
mniejsze dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
soły Kurjerek jest zupełnie 
oddzielnem humorystycznetn i 1 i u-
strowanem pismem i wycho
dzi dwa razy na miesiąc — razem 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pięó numerów 
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w osęóle, a za dobry 
humor cięty dowcip w szczególe 
— redaKc"5' poręcza, przy ozem 
dodaje, że redakcja obydwóch 
pism prowadzona '•est w ten spo-
sob, iż pisma te nie są bvnajmniej 
lokalne, ees, mteresa]ą cały cgół 
polslo. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co cyiko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza
jącej, interesującej i pożytecznej 
treści Gońca i Iskry, 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 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  
d o i a r y, otrzymuje natychmiast 
oprócz: pism powyższych, jeszcze 
franco bezpłatną premię: Prenu
merować można w każdei chwili, 
/.aległe numera, lub początki po
wieści na żądanie /cażdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z Ameryki naj-
dogodniei przeseład 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 GAUCYA 

W STEVENSPOINT 
założyła 

FANI TETTMAJER 
sona zasłużonego Ojczyźnie wiarusa 
S. TETTMAJERA pracownia kra
wiecką i szyje podług najnowszej 
tn o il v d a m sk ie • 

SUKNIE. 
Zamówienia wykonuje szybko 

r>imiemue. 
ui i g-T-ra": 

U STOTIfl 
można dostać 

Papier na ścianę 
(WJILIi PAPER) 

w 200 gatunkach, począwszy 
od 7 centów z? rolę. Sprze 
dajemy teź teraz w naszym 
nowym dubeltowym storze 

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

Ceny przystępne, 
SZKŁA i PORCELANY 

utósownie do potrzeby i kie
szeni. 

Polecamy przedewszystkiem 
nasze piękne 

KAKPETT 
|)o 18c. do 1.10 yard. 

STO1CT SOCT 
Trzecia ulica, Nr. 22C—224. 

WHOM SAVINGS MM 

W I N O N S K I B A N K  
(OSZCZEDN OŚCI)., 
S"rzy ulicy Sglej-między 

u lica si i Main i Center. 
Procenta płaci się 

dwa razy w roku 
od wszelkich złożonych w Banku 
pieniędzy, począwszy od §5.00 

Pożycza się pieniędzy 
grunta. 

na 

W. SŁOMINSKA 
679 Mfilwaak d Ave 

CHICAGO, ILL, 

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

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

iH. Jenkins,. C. Camp. 

M Ł Y N  
C. W. ANDINGA. 

saa §IJGASŁOAF 
pod Winoną 

wyrabia jaknjijlepezą uuiltę w róż-
n y c h  g a t u n k a c h ,  m i a n o w i c i e  t e ż  
patent i żytnią mąl<ę. Wymionia 
takfco mąkę y.n żyto i pszenicę. 

\7e lniynio najnowsze urzą
dzenia, dla tego mąka ni'isi być 
dobra. 

Pamiętajcie o 
IHyiiie na Suprloaf. 

Te nie ryby 

CENA ; 30 
Moina tę ksiąikę dostać w księ 

yarni H. D Eli DO W tiKIE G O v 
Winona, Mimi. 59 K. 2ud Btr. 

POŚREDNIK 
FOLSKO-AiVUiELSKi 

h&cfika dla Polaków w Arhs-ryct 
— do — 

łatwego nauczenia s«e po angielsku 
— a opisaniem — 

KAŻDEGO WYRAZU JAK 
SIĘ MA WYMAWIAĆ, 

e dołączeniem rozmów i różnych 
listów w polskim i angielskim jg-

*yku. v. 

Polecam Wieleonemu jJacho-
ińeóstwu jak i Szanownym Towa
rzystwom Polskim mój Skf?-d i Pra-
3Ównię różnego gitunku 
jpwS, 
Bereł. istursKat J4« 
WsJiirla l»o j>i ku aj tańszej 
cenie. Wykcpuj§ wszystkie Oosta-
lunki jak najpunktalniej i najsu-
mienniej, ł.d prxez dziewiętnaście 
Lat praktyki nahrałaiu wprawy m 
powyższych wyrobach. Także Wie
lebnym Si 08t.ro ra jtolec.un mój 
skład i wielki wybór 
Welow6w\ l5łaBiieló*~, 
Uzifwcz^t i Chłopców, przystępu
jących do pierwsze] Komuau świę 
tej.—Tak PS..Z.D mam zawsze na 
składzie K » b*o » y, VV«-ł« » y 
.tia młodych Pa'ii»-n do ólubuf  

**zystko po jaknajtańHzcj cenie. 
mar 1 'ros'/ę i>r/.vi»yó i przeko-

w UumIIu, zanim 

!. 

RYBAK" 

C. SCHILLER 
w ®}rcen May, Wis. 

384 N. Jefferson Str. 
poleca świeże 

RYBY 
z rzek i jezior. 
Sprzedaje je bajecznie tanio i 

rozseła jaknajdale] sprzedawcom z 
drnjriej rgki, w bezpiecznem opa
kowaniu. 

Sprzedaje także i rozseła 
SOJLO^E 

orf z 
RYBY WĘDZONE. 

S E R n A S X a E R i C .13 
» łk aa if 

K a p i t a ł  d o  o k a z a n i a  

1100.000 
femaa iiiEii'rinm Kauk 

R«K uiicy WuIImuI A 

Łatwo d«K.taó pieniędzy osobom 
posiadającym kredyt po zwykłych 
proceutacb. 

Płaci procenta od pieniędzy od
danych do Bobowaaia vylko 
Krótki. 

Załatwia także prze—vanic 
pieniędzy do Niemiec, Pru% 
Aus^i yi i Ro^yi. Bank ten tafe 
:.*ewny, że nawet Stan Mtnaesoc&f 
pieniądze swoje w uim rrzeob,«* 
*uie; , ,3 

1 

•i 

1 -r 

4 •' 

t? 

Jan Ijudwig prezydent 
te* 

ŁV .s , y W 


