
TO I OWO. 
ROSYJSKIE papiery war

tościowe państwowe będą w 
w przyszłości wyrabiane 
włókna rośliny, pod nazwa 
„ Kendyr," rosnącej w Turke 
stanie. Wysiano też ku temu 
osobnego urzędnika, który 
ma to włókno skupować i do 
Petersburga wysyłać. Pud te
go włókna kosztuje w Turke-
stanie 4 ruble. Rząd rosyjski 
wysygnował rocznie 40,000 
rubli na zakupno tego włókna. 

- o 
KOREK jest złym prze

wodnikiem ciepła — tę włas
ność korka zużytkowują 
przemyślni ogrodnicy paryscy 
którzy przesyłając piękne 
świeże kwiaty do Petersbur
ga, obwijają bukiety jedwab
nym papierem, a potem na 
okół sypią miałko na mączkę 
zmielony korek, raczej odpad
ki korkowe, które są bardzo 
tanie. Z Nicy południowej 
Francyi w taki sam sposób 
opakowane kwiaty przesyłane 
bywają w zimie do Petersbur
ga, Warszawy itd. 

— o — 
W KAŻ DEM społeczeń

stwie są warchoły, niedouki 
i zuchwalcy, krórzy zgodę 
różnych klas społeczeństwa 
burzą bezmyślnie. Nie jest 
wolne od nich i społeczeństwo 
niemieckie,i tak od dawna pa
nuje zaciętość ogromna po
między oficerami a inteligen-
cyą cywilną niemiecką. Buta 
oficerów nieraz się daje bur
gerom niemieckim we znaki i 
stąd też po humorystycznych 
pismach niemieckich pełno 
mamy anekdot ilnstrujących 
tę zaciętość jednego stanu na 
drugi. Jako charekterystyczną 
anegdotkę podają pisma na
stępującą, wziętą z istotnego 
zdarzenia: ,,Taegliche Runds
chau" opowiada, że w mieście 
N. dyrektor gimnazyalny St. 
codziennie .wieczorem przeby
wał w hotelu du Nord na 
piwie. Zwykle zamawiał sobie 
kufelek czarnego piwa i gaze
tę i zatapiając się w wiado-
ściach, politycznych mało da
wał uwagi, co się naokoło 
niego działo. W tym samym 
lokalu przebywali także ofice
rowie. Jeden z nich warchoł 
widocznie, chcąc przyciąć 
dyrektorowi, woła w pobliżu 
niego na kelnera: Przynieś mi 
kufelek, gazetę i wykłuwacze 
do zębów — a filister, ze mnie 
gotów! Był to przycinek tak 
niegrzeczny, że goście się za
stanowili. Dyrektor przyjął 
wyzwanie spokojnie, i dopiero 
po chwili zawołał donośnym 
głosem: Kelner! przynieś mi 
cygaro hawańskie i butelkę 
szampana — ale wpisz to na 
rachunek — a oficer ze mnie 
gotowy. 

— o — 
W BERLINIE istnieje To

warzystwo mające na celu 
odzwyczajenie ludzi od trzy
mania rąk w kieszeniach. Po
żyteczne to towarzystwo na
zywa się bardzo skromnie 
,, A n t i haendenindentaschen-
halterverein". Zrozumiałe — 
aletrochę za długie. 

— o 
LORD ROSEBERY pierw

szy minister parlamentu an
gielskiego, jest zapalonem 
miłośnikiem psów .Przed kilku 
laty, gdy jechał ne okręcie z 
Liverpolu do Dublina, ulubio-
ny jego pies ,,Mutton" wpadł 
do wody. 

— Każ pan okręt zatrzymać 
natychmiast — zawołał zroz

paczony lord do kapitana. 
Ten odpowiedział, że wol

no mu zatrzymać tylko w ra
zie, jeśli człowiek wpadnie do 
wody. 

— To zaraz nastąpi— rzekł 
na to lord Rosbery — i w 
jednej chwili znalazł się w 
wodzie. 

Nie było rady. Kapitan 
musiał wydać rozkaz zatrzy
mania okrętu. Przyszłego mi
nistra wraz z jego psem wy
ciągnięto z wody. 

— o — 
„STARA MIŁOŚĆ NIE 

RDZEWIEJE". We wsi są
siedniej miasta Zwikau para 
oblubieńców, z której każde 
już dawno kopę lat przekro
czyło dała się na starość 
zakuć w złote kajdany dozgon
nej miłości. Już -w rychłej 
młodości kochała się ta para i 
bez nadziei małżeństwa. Tym
czasem nienawistne losy zrzą
dziły, że młodzieniec w r. 
1863 w spółce z socyuszem 
potłukł na śmierć żandarma, 
za co skazano go na 30 lat 
więzienia. Zeszłego roku u— 
wolniony z więzienia przypom
niał sobie pierwszą miłość, a 
że znalazł narzeczoną swoją w 
panieństwie i z dobrą wolą i 
wiernością, zaprowadził ją na 
ślubny kobierzec. 

W MUEHLHELM nad 
Renem odjęła władza piwo
warowi Kreutzerowi prawo 
używania telefonu, dla tego, że 
bardzo często goście w browa
rze tełefonu do swoich intere
sów używali. Sekretarz stanu 
państwowej poczty uznał po
dobne używanie państwowe
go środka komunikacyi za 
nieprawne nadużycie. Byłoby 
jednak pożądaną rzeczą, aby 
ta władza bliżej orzekła, co 
właściwie przez nieprawne 
nadużycie telefonu rozumieć 
trzeba. W jakich wypadkach 
i kiedy mogą restauratorzy, 
kupcy cygar i t. d. swoim 
gościom pozwolić użycia tele
fonu. W tej sprawie powinny 
odpowiednie władze stałe i 
wyraźne wydać przepisy. 

Z Poznańskiego. 

MAJĄTEK Chwałkowice 
w powiecie wrzesińskim kupił 
pan Mikulski z Gurowa od 
pana Prądzyńskiego. 

W KOŚCIANIE utworzyło 
się,,Towarzystwo Robotników 
polsko-kat«lickich" na wzór 
takiego samego, jakie założył 
X.Patron Stychel w Poznaniu. 
Prezesem obrany p. Kaniew
ski, zastępcą p. Lenart, Pa
tronat objął nowy proboszcz 
X. dr. Surzyński, a zastępcą 
patrona będzie X. mansyonarz 
Beisert. 

dnia 26 grudnia rzucał gro
chem na gospodynią M. 
Obwałowanego skazano ńa .3 
tygodnie więzienia. Apelował, 
a sprawę tę jeszcze raz sądzono 
i obżałowanego sąd uwolnił od 
kary dla tego, że dowiedziono, 
że oprócz niego inni /jeszcze 
rzucali grochem w pościele. 
Tak podaje wiadonjość tę 
jedna z gazet " niemieckich. 
Czyby to rzucanie grochem 
miało być przypomnienie uka
mienowania św. Szdzepana? 
Może kto z Pariigrod|a nam 
doniesie o tem zdarzeniu ? 

NOWY kościół protestancki 
we Wilkowie pod Lesznem 
niezadługo będzie wykończony. 
— Majątek ten sprzedani na 
kolonizacyą. 

JM A WYSTAWIE LWO 
SKIEJ medale srebrne otrzy 
mali: Mazurkiewicz z Poznania 
za pasy maszynowe i Jacobi 
z Torunia za fotografie; medale 
bronzowe: Wolnowiczz Pozna
nia za kuferki i Jachocki z 
Trzemeszna; listy pochwalne: 
Karol Kozłowski z Poznania 
za piękne wydawnictwa i 
Jalkowski z Grudziądza za 
fotografie. Zjazd delegatów 
stowarzyszeń zarobkowo gos
podarczych bardzo liczny. 
Przybyli dr. Kusztelan i ks. 
Patron Wawrzyniak. 

PARKOWO dnia 27.9.94. 
W zeszły wtorek obchodził 
tutejszy emerytowany nauczy-
czyciel p. Wierzchowski złote 
wesele. Na mszą św. celebro
waną w intencyi czcigodnych 
jubilatów oprócz familii i pa
rafian dosyć znaczna liczb 
się zgromadziło. dziękują 
Bogu, że pozwolił tej zacn 
parze doczekać się tej tak rza 
kiej uroczystości. 

# 

NA NAUCZYCIELKI fre-
bl«wskie w zakładzie panny 
Waleryi Puffke złożyły egza
min: pp. Marya Brylińska, 
Józefa Dróżdżewska i Zofia 
Wagrowiecka. Egzamin odbył 
się wobec komisyi egzamina-
cyjnej pod kierunkiem radzcy 
szkolnego p. Gaertnera, a 
panny uzyskały patenty z 
predykatem ,,dobrze". 
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Wykraj to 1 nam prześlij z 
naszym pełnym nazwiskiem i 
adresem, a bezpłatnie przez ex
press poślemy ci ten 
Zegarek z EIginową śrubą 
ua okaz. Ziobacz sobie go dobrze, 
a sitoro się przekonasz, że jest to 
najtańszy zegarek za te pieniądze, 
jakie kiedykolwiek widziałeś, 
to zapłać agentowi od expresu 
S9.V5 oraz' koszta przesełki i mo
żesz zatrzymać sobie zegarek na 
własność. Jeżeli zegarek nie będzie 
ci się podobał, nie potrzebujesz 
zapłacić ani centa. Pokrywa jego 
i obsada jest z czystego 14 kara-
towego złota, 1 wogóle zegarek 
zupełnie taki., jakie złotnicy sprze
dają po $3.00 2© leluie porę-
eaenie.-— 

Za, 50 centów poślemy 
łańcuszek do zegarka, rzeczywistej 
wartości S3 00, albo prześlij SO. 
75, zamawiając zegarek, a prze 
ślemy ci łańcuszek darnie. 

ATŁAS WATCH CO. 
asonic Temple— CHICAGO,^ II. 

1 

G E R M A N  A M E R I C A S  

B A N K  
Kapitał do okazania 

s 100.000 
(tani Amcricau UA 

Itog ssBky Wftlnat & 3«iej 
Łatwo degtad pieniędzy osobom 

posiadającym kredyt po zwykłych 
procentaeh. 

Płaci procenta od pieniędzy od
danych do schowania tylko nA<«af 
Krótki. 

Załatwia takie przelanie 
pieniędzy do Niemiec, Prus, 
Austryi i Rosyi. Bank ten j«sc tak 
pewny, że nawet Stan Mionesooki 
pieniądze swoje w nim przeoh* 
wuie; 

Jan Ludwig prezydent 
Peter Bub yiceprez. 

fi. A Lemme kasy er 

Pierwszy Polski 
Fabrykant TASAKI 

do zażywania. 
w AMERYCE. 

W PILE właściciele kamie
nic otrzymali 8 tys. m. wyna
grodzenia za brak lokatorów 
w kamienicach w ostatnim 
kwartale r. 1893. Wypłat 
tych dokonano ze sum, jakie 
nadesłano z rozmaitych stron 
jako wsparcie dla poszkodo
wanych. 

J A.KO rys charaterystyczny 
dzisiejszych czasów bezreligij-
nych podajemy wiadomość, 
że w Bydgoszczy dnia 27 
września stawał przed sądem 
karnym syn gospodarski Mi
chał Wodziński ze Szubinia-
nek jako oskarżony, źe w cza
sie nabożeństwa w Panigrodzu 

W BUKU wypadło półto
raroczne dziecko lekarza dr. 
Wróblewskiego oknem z 
pierwszego piętra i w godzinę 
potem umarło. Lekarz był u 
chorych, żona w kościele, a 
służąca uprzątała w pokojach 
i niewidziała, jak dziecko ba
wiąc się przy oknie, otworzyło 
połowę i wychyliwszy się, 
wypadło. 

Wyrabia tabakę najlepszym 
gatunku w sposób starokrajski. 

Po nieważ praktykowałem 15 
lat w Europie przy fabrykacyi 
tabaki ,przeto mogę sobie pochle
bić, iż wyrób tejże znam dokładnie. 

Za nadesłaniem znaczka dwu-
centowego wysełam próbki i cen-
nnik. 

Proszę adresować.* 
i MW AW WOLFF 

77S Dubois Str, 
31 i clą 

fssBinawiHtuKŁ-iH.. 

WE WSI RÓŻY podGniez-
nem wybuchł ogień na real-/ 
ności właściciela cegielni 
Krzywonosa, mieszkającego 
obecnie w Gnieźnie. Całą za
grodę, składającą sie z domu 
mieszkalnego, stajni, stodoły i 
szopy, zniszczył pożar do szczę
tu. Stodoła była pełną tego
rocznego sprzętu, a że przytem 
i dachy słomą były pokryte 
— o gaszeniu i mowy być 
nie mogło. Dzieci bawiące się 
zapałkami, miały pożar spowo
dować. Z ludzi nikt nie źginął. 
nawet cały inwentarz zdołano 
uratować. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

TUZIN pięknie wykonanych 
fotografij tylko $2.00. — U M o r-
geneier a & Co. 

MINNEAPOLIS BREWING GO. 
Piwa Lagrowe. 

STACYA SPRZEDAŻY 

W WlNONIE 

©lOf. g. $ 

BIURO: 16® J5. 2nd Stl* 

Agent: J. C. Meyer. 

Piwa butelkowego 
nigdzil lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dla domów 
prywitnych chętnie i szybko wvkonuiemy. Telefon Nr. 54-2* w MUES A 

ANDLU ŁOKCIOWYM 
zniżono teraz ceny na wszystkie towary 
latowe 

Mianowicie zniżone ceny na następujące 
rzeczy: 

Najmodniejsze MATERYE NA SUKNIE. 
Wielki wybór HAFTÓW I KORONEK. 
CENNE RESZTKI materyj na suknie. 
Fartuchy,majtki 1 koszule zawsze w zapasie. 
Wyborne, parą wysuszone, PIÓRA GĘ

SIE zawsze do dostania. 
Skora usługa, dobre towary, rzetelne ceny. 

L. W. MU ES 
lOa — E. 3rd Str. 

obok handlu żelaznego G. C. BECKA. 

MAXA G0LTZ 
Sr. 272 

E. 3rd Str. 
w środku 

miasta 

Narożnik 

5 tej & 

Carimona 
NASZA POLSKA APTEKA 

w IV wardzie 
11 a j-ogn ulic 5 tej i Carlmoita 

zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domu 
potrzeba. 

j$^p*Lekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. 

Towar drogieryjnv,jako to farby, benzynę,różne oleje,oraz okulary 
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 

W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka 
£>»na MIK CZY SŁAW A KOWALEWSKIEGO. 

SECOND NATIONAL BANK 
COK. 2-nd & CENTER STB., WINONA, MINN. 

łpFiQA;NIZ;ED IJM 1871 
Kapitał i nadwyżka $400,000 

Największy ze wszystkich banków w południowej 
Minnesocie. 

Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechówane, 
w nowej ogniotrwałe! szafie Corliss Burglar-Proof Saf e. 

U r z ę d n i c y .  
J. A. PRENTISS, prezydent. W. H. GARLOCK, Kasyer 
Wm. H. JJAIRD, Vice-prczydent, S. L PRENTISS As't, Kasyei 

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

W. H. Garlouk, Kasyer. 
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Pi c^ci frię procenta od pieniędzy na krótszy czas zlożonycn. 
Knjiujb H.ę i snrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Ra(hunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób 

łatwia się ped korzystnemi waiunkMni. 

ŝssaaraa 
JOAMIL'1'UM, 
Farazydont, 

W. H. LAiKD, 
Wice-pre/^dent, 

WM. KTAYJKS 
Sekretars. 

; WINONA 
Lumber Comp, 

Piła- chodząca i heblarnie. r 

Sprzedaje sig hurtownie.* 

Deski, Szyngle, Pale i Latle. 
Biuro i wargztat^ 

Front Str., Winon 


