
THE FAIR CENY JARMACZNE 
|u ROESNERA, w bloku 
jPELZERA przy 3 ul. 

KORONKOWE ZASŁONY NA OKNA. - OJ 
centów do $1.75 para. Po 5 c., po 10 c. i po 12 c.yard. 

NIEMIECKIE KOŁDRY NA ŁÓŻKA. Białę i farbo
wane. Po 73 c. i po 99 c. Inne kołdry po 49 c. 

RĘCZNIKI. Po 4 c., 10 c., 12 c. i 15 c. — Materye na 
ręczniki po bajecznie tanich cenach. 

SPODNIE ROBOCZE, niebieskie, na wierzch, po 47 c 
WIERZCHNIE KOSZULE po 35 i 57 ct. — SZELKI 
po 13 i 16 ct. 

DAMSKIE GORSETY po 48 ct., i po 73 centy. — 
CZAPECZKI DLA DZIECI po 25 i po 3oct. 

BIELIZNA SPODNIA dla mężczyzn, kobiet i dzieci, w 
bardzo dobrym gatunku, a tanio zakupiona w New York. 

STATKI KUCHENNE. — Blaszany kubeł 13 ct; kocio
łek do gotowania 8 ct., miska do płukania 11 ct. 

WEŁNIANE POŃCZOCHY. — RĘKAWICZKI. 

ROES8NER & CO. 
205 — »©7 E. 3rd Sir. oraz Center i Howard. 

IŁ1Ti IWKfft 1*"'^ m 

WYPRZEDAŻ GWIAZDKOWA u MORRlŚi 
Wszelkie towary gwiazdkowe. 
g^Lalki w 100 gatunkach. 
STATKI PORCELANOWE 

i inne towary Stosowne na pre-
zenta, po niskich cenach. 

Wielki zapas STATKÓW STOŁOWYCH 
szczególnie:posrebrzane noże, łyżki i łyżecz
ki, talerze i filiżanki, dzbanki, dzbanuszki, 
— także NOŻE KIESZONKOWE. 

MISTERNEJ ROBOTY ZE
GARY w oknach wystawowych. 
Takich nigdy dawniej w Wino-
nie nie wystawiono. 

Niechaj każdy na tę wystawę pospieszy! 
WM. MORRIS 

219 — E. 3rd Str. 

J. A, Wychcrani * co 
Przoduje w tanich cenach! 
Handel! Handel! Handel! 
IS1 lebieski 

14 al tu 11. 
Sio. 

10,OUU yardów 
3&iisliiiu 

yard szeroki. 
4ic 

1U,000 yds. 
barchan 

Flaiiel. 
8ic. wart l2c. 

S5 sztuk. 

po $1.50, 
SZALE 
82, $3, $4. do $15. 

DAMSKIE MANTYLE 
po $3 <50. 84.50. $5, do $40. 

DAMSKA SPODNIA BIELIZNA 
po 20c., 25c., 30 . 40., 50c , 

do $1 .50. 

MĘSKA SPODNIA 
bielizm 

dobry towar, 50e. — wart 85c. 

(J/.vstowełmaue 
PoueKoeby 

dla dam 
25e. warte 35c. 

JPonc^ócliy 
cashmirowe 

15c. 
Czerwony 
DAMASK 

60 cali szeroki 
25c. yard. 

•He. 
3Q00 yaraów 

I>euims. 
lOc, warte 15c. 

ker 
Flauelf. 

5 pudeł 
8c. wartości I2c. 

IGŁÓWNA KWATERA DLA 
Mate ryj na sukme, jedwabiu, 
futer i muf1' 

J. I 
Materye na 

PELERYNKI 
15c. vard. 

10-4 8/.are 
BLANKETS. 

49c-
Damsiiie 

chustki do 
NOSA 

5c. warte 10c No. E. 3rd Hlr. 
&l®Si jest u nas pomocnikiem. 

msassBBram 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI. 
Dzioto to jes f  w dobrej mocnej oprawie ze złoconemi literami na 

okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nim jest, 
iak się każde angielskie stawo nuży wa po polsku i iak się wymawia 
po polska; oraz co znaczy każde polskie stowo w języku angielskim. 

Przysefrajcie na mojo ręce po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na
tychmiast wyślę. 

H. DERDOWSKI 
WIROWA. HINKT. 

Żywoty 
Ś W I Ę T Y C H  P A Ń S K I C H  

K Ś .  p z f t i R i  
sprzedaje Księgarnia H. DERDOWSKIEGO w 

Mim., pocenie 

$5.00, w dobrej oprawie. 
Zamawiać sobie i pieniądze przesełaó pod adresem: 

H. DERDOWSKI 
4 Mir. Opposite Post Office. 

WINOWA, ailNN. 

OOf 

BROWAR 

WM. SCHELLAS D. FARLEB 

Schellhas & Co. 
. BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Winona, Minn. 
Piwo to bardzo czyste * 

sdrewe, a sawsze się irzytuŁ 
(wieżo. 

H. G. SMITH. 
H. W. POSZ. * 

Chas. A. GILB. 
ZABEZPIECZENIA, KAJMTW 
OKRYTO WEY PR ZE WŁAMM> 
CZANIA I NOTARY AT F9> 

B LICZNY. ; 
Mamy nietylko najwiękwą 

i najbezpieczniejszą agencją 
xabezpieczema w Winonie, leci 
nawet na cały Północny Z* 
<ikod. Mamy w ręku maiqj 
więcej połowę wszystkich •» 
bezpieczeń w Winonie. 

Nie bierzemy więcej Ml 
kezpieczenia w naszych te 
łych Kompaniach jak ififli 

BIURO 
jUr. 66— 3rd Ite 

N*4 golarni% HlUkfb 

WSTĘPUJCIE ^ 
do 

BRACI GRIESEL 
przy siennym rynku w domu 

p. PROCHOWICZA 

Najodpowiedniejszy tam Sa 
LON DLA ROBOTNIKÓW 
oraz NA J RZ ETELNIE J SZ A 
GROOERNIA. 

B r a c i a  G r i e s e l  z e  
wszystkich salonistów w Wi 
nonie NAJWIĘCEJ PIWA 
PRZEDAJĄ. 

Najlepszą kawę herb a-
t e mają i wszelkie inne 
towary grocerne w najlepszym 

gatunku utrzymuj Miejcie 
w łaskawej pamięcfirmę: 

mm m \mm 
ST. PIJAŁ KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

mi§d«y 
La Crosse, Winona 

i 
Neillsville, Appleton, 

Eau Clairie, NeenaK, 
Grand Rapids. Monashą 

Stevens Point, Oshfrosh, 
New London, Fond do Lie, 

G r e e n  B a y  
ora* wszystkiemi punktami 

WSCHOIł. WISCONSIN!?. 
Droga do 

Kopalń żelaza 
PÓŁNOCNEGO MICHIGANB 

i 
nad E.AJK1! S1JPEBIOB 

Soiełt połączenia t uybka jasda 

Baczcie, by waaa tykiel 
wskazywał kolej ielazną. 

GREEN „ BAY« WIN DNA 
& ST. PAUL 

S-S- Champion 
Soperinteadant 

fireen Bay W's-
J> B. Last 

P. u * 
Green Bar Wis 

WIECZÓR, WIGILIJNY. 
(Wspomnienie z lat młodszych). 

Opowiedział S. Z. 

I. 

Sanie zesunęły się w zatokę 
i uderzyły tak mocno o zbity, 
zmarznięty śnieg, że jak 
gruszka j'aka zleciałem z nich 
do rowu — a spłoszone konie 
biegły naprzód jak szalone !..> 

Zacząłem krzyczeć w niebo-
głosy. Ale jakże nie krzyczeć ? 

Jechałem z miasta, ze szkół, 
do domu na święta. Stary 
Maciej, nasz domownik i 
woźnica, zawinął mię w 
ojcowskie futro, i opasał 
paskiem; na głowę, włożył 
czapkę futrzaną, a potem 
jeszcze tak obwiązał matczyną 
chustką,że ledwie koniec nosa 
i oczy z pod chustki było 
widać. 

Wyglądałem jak baryłka i 
nawet ruszyć się nie mogłem. 
A musiałem usłuchać Macieja 
— raz, że był już starszym 
człowiekiem, a powtóre— po 
wiedział mi, że to ojciec 
przykazał tak mię odziać na 
drogę. 

Ha, cóż było robić? Cho
dziłem przecie do szkoły i 
uczyłem się katechizmu, więc 
wiedziałem dobrze, że czwarte 
przykazanie Boskie mówi: 
,,Czcij ojca twego i matkę 
twoją!" To też rozkaz ojcow
ski był dla mnie święty. 

Stary Maciej zrobiwszy ze 
mnie tąką baryłę z futra i 
chustki wziął mię jak jakie 
maleńkie dziecko na ręce i 
posadził na sanie. . . 

To także mię niecierpliwo. 
Nie byłem przecie maleńkiem 
dzieckiem, bo miałem już lat... 
8... i chodziłem do trzeciej 
klasy! Ho—ho; gdyby, nie to 
ogromne futro i nie chustka, 
to byłbym równemi nogami 
na sanki wyskoczył! Nas 
przecie uczono w szkole także 
gimnastyki, to też umiałem 
skakać jak. . . koza! 

Ale trudna rada. Trzeba się 
było pogodzić z losem. Leża
łem na sankach jak snop 
związany i ledwie trzoszkę 
główą mogłem poruszyć. 

Maciej spojrzawszy na mnie, 
uśmiechnął się z zadowoleniem 
i rzekł: 

— No teraz i najsroższa 
śnieżyca nic ci nie zrobi pa-
niczyku. 

Stary przyzwyczaił się na
zywać mię paniczykiem i nie 
mogłem go uprosić, ażeby 
mówił inaczej. 

Zaledwie Maciej usiadł na 
sanie, ruszyły konie jak 
wicher. Oj znałem te koniki! 
Całe kare, tylko przednie nogi 
biało znaczone. Lepszych 
ojciec nie posiadał. Ale nie 
potrzebował się za nie wsty
dzić. Szły jak wicher i tylko 
miały tę wadę, że się łatwo 
płoszyły. 

Z początku podróż szła 
doskonale! Ja taklubiałem się 
sankować! A droga była 
gładziutka. Sanie sunęły się 
po śniegu tak lekko jak łódka 
po spokojnej wodzie. Szybko 
wyjechaliśmy z miasta na 
pole. Jak tam było ładnie! 
Jak okiem rzucie biało i biało — 
Śnieg lśnił jak złote .niebios gwia 

zdeczki, 
Niebo sig do mnie i słońce śmiało 
A u saneczek grały dzwoneczki. 
Jaki Ty dobry Wszechmocny Panie, 
Jaki łaskawy, wielki, wspaniały! 
Mnieś dał na zimę ciepłe ubranie, 
A ziemi — z śniegu kożuszek biały. 

Tak mi było jakoś dobrze, 
że zamknąłem oczy i sam nie 
wiedziałem, co się ze mną 
dzieje. Sanki ^sunęły jak, 

».-*• • • iui ' rfrii-nniftffi 

strzała, a myśl jeszcze szybciej 
poleciała do wioski, do 
ukochanych'rodziców. Marząc 
o rodzicach i przyjemnościach 
świątecznych,sam nie wiedzia
łem, kiedy się zdrzemnąłem 
Jak już na początku rozdzału 
powiedziałem, obudziłem się 
dopiero w rowie! W prawdzie 
upadku nie czułem nawet, bo 
byłem we futrze, a przytem 
miałki śnieg to tak jak pie
rzyna. Byłbym się nawet nie 
gniewał, gdybym tak był 
mógł pofiglować i kilka kozłów 
na miękkim śniegu wywrócić 
albo sławną,,babę" ze śniegu 
ulepić. 

Ale tu figlować? Do domu 
jeszcze cała miła. Konie się 
spłoszyły i kto wie, co się z 
nimi i z Maciejem stanie, a ja 
do iego i ruszyć się nawet nie 
mogłem. Napróżno wytężałem 
wszystkie siły, ażeby przynaj
mniej ręce z "pod futra wydo
stać Maciej to majster nie 
lada! Nic nie pomogły moje 
usiłowania. Musiałem leżeć w 
rowie. Z wielkim trudem, 
taczając się, zdołałem przynaj
mniej tak się umieścić, że 
mógłem widzieć drogę, którą 
konie pognały. Ale chociaż 
wzrok wytężałem — koni ani 
śladu. 

Zostałem sam jeden na polu 
— a dokoła śniegi i tylko hen, 
w dali czerniał las. Brrr!... 
mrowie mię przeszło. Ujrzaw
szy z daleka las—przypomnia
łem sobie. . . wilki! A nie 
dawniej przecież jak zeszłego 
tygodnia zjadły te bestye 
jakiegoś podróżnego na tym 
samym gościńcu.. . Maciej mi 
o tem opowiadał — lecz nie 
wiedział kto był tym nieszczę
śliwym, bo tylko nogi w 
butach po nim zostały. 

Zrobiło mi się gorąco. .. 
Może i mnie wilki zjedzą? 

Spojrzałem jeszcze raz na 
drogę. O Macieju i koniach 
ani słychu, a las tak niedaleko! 
Lęk mię wziął straszny. 
Zdawało się mi, że już mnie 
gonią, że już są blisko. Zapo
mniawszy o wszystkiem,pod-
niósłem się na nogi i chciałem 
uciekać. Ale nogi futrem 
omotane odmówiły posłuszeń
stwa. Prędko się podniosłem, 
ale jeszcze prędzej się wy
wróciłem. W przestrachu, nie 
zastanawiając się wcale, 
myślałem, że to już wilki 
ciągną mię na ziemią. Upadł
szy po raz szósty czy któryś 
—nie powstałem już więcej. 
Zamknąwszy oczy oczekiwa
łem chwili, w której mię wilki 
rozszarpią... 

W tem przychodzi mi jedna 
myśl.. Jestem uratowany! 
Nie podnosząc powiek żegnam 
się i zaczynam odmawiać: 
,, Kto się w opieką podda Panu 
swemu!4 

Gdym tylko zaczął modli
twę odmawiać, uczułem jakiś 
spokój i nadzieja w serce 
wstępowała. A po ukończeniu, 
ive obawiałem się już ani 
nikogo na świecie, bo przecie 
Pan Bóg miał mię w Swojej 
opiece! 

Uspokojony i ufny w po
moc Bożą, otworzyłem oczy 
i... ujrzałem starego Macie
ja, który wiodąc konie w 
rękach, zaglądał do rowu ze 
stroskaną twarzą, Byłem tak 
w śniegu zagrzebany, że nie 
rychło mię obaczył—ale mu w 
tem natychmiast dopomogłem. 
Zawołałem ,, Macieju ja tu P' i 
w kilka chwil później siedzia
łem znowu na saniach obok 
Macieja, który całej półgodzi 
ny czasu potrzebował na to, 
ażeby spłoszone konie opano
wać i po mnie wrócic. 

Dalsza podróż odbyła się 
szczęśliwie, bez żadnej przy
gody. 

II. 

Trzy miesiące nie byłem w 
domu. Trzeba było siedzieć 
w mieście na ławie szkolnej. 
Smutno to było czasem za 
wioską i rodzicami, za towa
rzyszami zabawy i za przyje
mnościami wiejskiemi — ale 
przecie sam całowałem rodzi
ców po rękach, aby mię do 
szkoły oddali. Prosiłem, o to, 
bo mi ksiądz proboszcz mówił: 
,,ucz się chłopcze, jeżeli 
chcesz, aby z ciebie ludzie 
byli". Przytem lubiałem bar
dzo piękne historye, które się 
w książkach znajdują, a wie
działem także,że i najbogatszy 
człowiek bez nauki będzie 
zawsze głupim. Im świat 
mądrzejszy, tem nauka po
trzebniejsza. Człowiek wy
kształcony ma zawsze wię
ksze poważanie u ludzi i 
prędzej sobie w świecie da 
radę niż taki, który nawet 
czytać i pisać nie umie. 

Nauka dla człowieka to jak 
słońce dla kwiatka; ona go 
wzmacnia, uszlachetnia, upięk
sza, podnosi, uczy lepiej 
poznawać Pana Boga w 
dziełach Jego i uczy czcić Go 
i kochać, i przysposabia do 
tem korzystniejszego służenia 
współbraciom i Bogu. Wpraw
dzie jest dużo ludzi mądrych, 
którzy do szkoły nie chodzili, 
ale dla tych szkołą było samo 
życie. Tym dały rozum gorzkie 
doświadczenia. Trzebaby ich 
spytać, a dowiedzielibyśmy 
się, wiele pracy i trudu koszto
wał ich ten rozum, ta nauka, 
którą w szkole tylko z małym 
trudem nabyć można. 

Wiedziałem o tem wszy-
stkiem i uczyłem się bardzo 
pilnie. A to, że przez jakiś 
czas przebywałem z daleka od 
rodziców i domu rodzinnego, 
czyniło mi tem milszem pobyt 
w miejscach ukochanych. 

I teraz z nadzwyczajną ra
dością powitałem krzyż 
drewniany, obsadzony cztere
ma lipami. Był wzniesiony na 
wzgórku tuż u wjazdu do 
wioski, w miejscu, w którem 
się drogi we cztery strony 
rozchodziły. Gdym odjeżdżał 
do szkoły było całkiem inaczej 
w tem miejscu. Na wzgórku i 
na pobliskiej łące śmiała się 
oku mięciuchna trawa, ą na 
lipach były listki, w których 
ukryta ptaszyna prześlicznie 
śpiewała — jakby modliła się 
Panu Bogu... 

Zaledwie te myśli przelecia
ły mi przez głowę a już i 
sanie zajechały przed biały 
dom drewniany, w którym 
mieszkali moi rodzice/ 

Jakie było powitanie—łatwo 
się domyślicie. 

Ojciec podał mi z początku 
tylko rękę do pocałowania,ale 
kiedy się rozębrałem i poka
załem bardzo dobre świadec
two szkolne— rozjaśnił twarz, 
uścisnął mię serdecznie • i 
pocałował w czoło. 

I nie koniec jeszcze na tem. 
Powitawszy rodziców i domo
wników, obiegłem wszystkie 
kąty domu. Do jednego tylko 
pokoiku wejść mi nie byio 
wolno. Tam zawsze Aniołek 
przynosił po wilii drzewko i 
dary. Prz*i od tego pokoiku 
były na klucz 'zamknięte, a 
]a nie śmiałem tam nawet 
przez dziurkę od klucza spoj
rzeć . 

Gdy się już ze wszystkiemi 
powitałem i całe domostwo 
oglądnąłem, przywołała mię , 
matka i rzekła: 

— Trzeba mój synu pójść 
się przywitać z księdzem 
proboszczem i pokazać mu 
świadectwo. Dobrze to nawet 
będzie, bo gdybyś był w 
domu, to mógłby się jeszcże 
aniołek spłoszyć i z drzewkiem 
do nieba polecieć... 

Natychmiast się przebrałem 
i pospieszyłem na plebanią. 

Księdżu proboszczowi służy
łem zawsze do Mszy Św.,gdym 
był w domu. Bardzo kochałem 
księdza probosiczą. 

Ksiądz proboszcz przyjął 
mnie serdecznie i zaraz zapy
tał o świadectwo. Gdym mu 
je pokazał, ścisnął mię za 


