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CO SŁYCHAĆ. 
FRANCYA. Pogrzeb wiel

kiego Lessepsa minął bez 
wrażenia, zaledwie kilkaset 
osób towarzyszyło w pocho
dzie. 

— W miejsce zmarłego 
marszałka izby Burdeau wy
biorą prawdopodnie Faure'a. 

— Według depeszy z Ma
dagaskaru, zajęli Francuzi 
Tamatawe bez wystrzału. 
— Wojsko francuskie roz 
kwaterowało się w mieście, 

ANGLIA. W sprawie Ormian 
ma się zająć badaniem nieza
leżna komisya złożona z konsu
la angielskiego i z reprezen
tantów Rosyi i Francyi. 

KRAKÓW liczy 78,183 
mieszkańców 38,028 mężczyzn 
— 40,155 niewiast). Chrześ-
cian 57,025, żydów 21,158. 
Żołnierzy jest 5471. 

POZNAŃ. Był tu W. 
Stanisław Ortvet, misyonarz 
duński z Kopenhagi, a przy 
jechał zbierać jałmużnę na 
zbudowanie choć małego 
kościółka dla Polaków w 
Kopenhadze, których tam już 
jest przeszło isoodusz.Młody 
jeszcze ten misyonarz duński 
konwertyta z protestantyzmu, 
jest bardzo wykształconym. 
Jest on jakoby urodzonym na 
misyonarza, gdyż biegle mówi 
ośmioma językami. Opowie
dział on duchownym tutejszym 
po polsku położenie katoli
cyzmu w Danii, a mianowi
cie w Kopenhadze, położenie 
naszych polskich biedaków, 
których losy na ten półwysep 
duński zagnały itp. Szczegól
nie interesującą była historya 
jego nawrócenia się.Nawróce-
nie swoje przypisuje Polsce. 
Czytając — jak mówił — 
jesżcze w girnnazyum wiele 
pism o Polsce, o powstaniu 
ostatniem, o dawniejszych 
wojnach za Wiarę i Ojczyznę 
tak się tem zbudował i zapalił 
że wyrzekł się protestantyzmu 
i został katolickim księdzem, 
a za jego przykładem poszła 
cała jego rodzina: ojciec, 
matka i rodzeństwo. 

Z GALICY i. 
ZMARLI. Kazimierz Sas 

Doliński, właściciel dóbr 
Mrowia, członek Wydzia
łu tut. Rady powiato
wej, powszechnie lubiany 
obywatel, zmarł dnia 14 b. 
m. we Lwowie. Ks. Włady
sław Cymbul, kanonik i 
proboszcz tyczyński, radca 
konsystoryalny. wice dziekan 
rzeszowski, b.profesor religii 
c. k. gimn. w Przemyślu, 
komisarz biskupi c k sem. 
naucz, w Rzeszowie, zmarł w 
Tyczynie dnia 15 bm. — 
Kataczyna Mleczkowa zmarła 
w Rzeszowie dnia 11 bm. w 
32 roku życia. 

t SABALA KRZEPTOW
SKI, jeden z najstarszych i 
najinteligentniejszych naszych 
górali, uwieczniony przez 
Sienkiewicza, znaną „bajką 
sabałową" o śmierci, zmarł 
dnia 8 bm. w Zakopanem. 

* SPRAWA polepszenia 
bytu nauczycieli ludowych. 
Rada szkolna krajowa, zapy 
tana przez Wydział kra], o 
opinię co do petycyj, wnie
sionych przez nauczycieli szkół 
^udowych o polepszenie ich 

bytu materyalnego, oświadczy
ła się w zasadzie za podniesie
niem płac nauczycieli 1  o ile 
na to stosunki finansowe 
kraju pozwolą, w obecnych 
jednak stosunkach nie może 
być niestety mowy o ustawo-
dawczem polepszeniu bytu 
nauczycieli, • gdyż w roku 
przyszłym, z powodu zmiany 
ustawy o zakładaniu i utrzy 
mywaniu szkół, fundusz 
szkolny krajowy będzie znacz
nie obciążony. 

2 Poznańskiego. 
W BYDGOSZCZY kupcy 

zabrali pr?eszio 4000 marek 
składek: i przesłali je magistra
towi na wsparcie ubogich 
miejskich, natomiast oświad 
ceyli, &e odbiorcom towarów 
udzielać nie będą podarków 
gwiazdkowych. 

W CHEŁMCACH nad gra 
nicą odbyło się zebranie rolni
ków ceiem narady nad za pro 
wadzeniem w okolicy uprawy 
cykoryi. zebranie to 
przybyło dużo interesantów. 
Z wykładów, jakie tam wygło
szono okazało się, że uprawa 
cykoryi jest tam właśnie na 
miejscu,gdzie uprawiają buraki, 
albowiem cykora jest bardzo 
dobrym przedpłonem dla 
buraków. Cena za cetnar 
zielonej cykoryi wynosi 1,40 
mk., a suszona cykorya jest 
artykułem łatwym do pozbycia 
jak zboże. Dalej głoszono, że 
w Niemczech nie uprawiają 
jeszcze tyle cykoryi, ile potrze
ba, i dużo bywa sprowadzonej z 
Holandyi i Belgii, z tego 
powodu przez dużo lat nie 
będzie nadprodukcyi. Pewien 
w ta ś liciiel 7. Królestwa Polskie
go w pobliżu granicy zamiesz. 
kały r  oznajmił zebranym, że z 
5 mórg cykoryi tyle miał 
dochodu, co z 10 mórg buraków 
Wybrano komisyą z 6 właści 
cieli, która ma w Chełmcach 
urządzić suszarnią cykoryi. 
Podpisano się na 995 mórg; 
mających być wziętych pod 
uprawę cykoryi, a p. Ziółkowski 
z Królestwa Polskiego oświad 
czył w imieniu sąsiadów, że 
jeżeli znajdą odbiorców, to z 
tysiąca mórg; dostawią cykoryi 
do jeziora Gopla. 

NOWY sposób wpajania 
niemczyzny. Kuryer Gdański 
pisze: Nauczyciel K. w Zbicho-
wie w powiecie wejherowskira 
chwalił sie, iż otrzymał od 
rządu 150 m. nagrody za 
uiemczenie dziatwy polskiej 
,,Do moich pedagogicznych 
celów —powiada ów nauczyciel 
potrzebowałem 15 kijów,które 
na twardych grzbietach polskich 
się połamały, słuszna rzecz, że 
za każdy i za umiejętne ich 
używania wypłacono mi po 
10 marek od sztuki." 

W OBORNIKACH uwięziono 
właśaiciela furmanek Odrobin 
skiego, który tak żonę zbił i 
poranił siekierą, że niezadługo 
umarła. 

W GNIEŹNIE kościół św. 
Wawrzyńca ma być powiększo
ny i odnowiony, Jestto naj
starszy kościół gnieźnieński. 

DZIERŻAWCA pan Sokoło
wski z Niemierzyc przywiezio-
ny został przez pana dr. 
Wróblewskiego z Buku do 
Poznaaia do zakładu Sióstr 
Miłosierdzia, miał bowiem 
nieszczęśliwy przypadek aa 

polowaniu. Nabitą dubeltówkę 
stojącą na ziemi chciał pow
strzymać £^dy upadała, wtem 
strzał puścił i nabój trafił go 
w twarz. Jest bardzo ciężko 
ranny. 

POD TRZEMESZNEM po 
łożony majątek Lubin pana 
Langego rozparcelowali kupcy 
Schultz i Rex z PriUwalku. 
Pozostały folwark 500 mórg. 
2 budynkami kupił p. Heyn 
z Kosewa. 

TOWARZYSTWO HECY 
zaczyna już piękne wydawać 
owoce. Tak istniał w powiecie 
innowrycławskim i strzelińskim 
komitet urządzania jarmarków 
na konie luksusowe. W komi 
teeie tym zasiadali wspólnis 
Polacy z Niemcami. Skutkiem 
działania nowego ,,Towarzyst
wa szerzenia niemczyzny na 
na wchodnich kresach", wy
stąpiło kilku niemieckich 
członków z komitetu i to w 
sposób bardzo szorstki oświad® 
czając, że ,,nie mogą już z 
Polakami wspóinie pracować. 
Z tego powodu musiał się 
komitet rozwiązać i majątek, 
wynoszący około 7,000 mk., 
rozdzielono w połowie między 
polskie i niemieckie Towarzyst
wo rolnicze w Inowrocławiu. 
— Komentarze wobec tego 
zbyteczne. 

WYRZYSK. Tutejszy dr. 
Sikorski odebrał list podpisany 
przez 12 rozbójników z żąda« 
niem, żeby na miejscu ozna-
czonem, gdzie &ię krzyżują 
szosy do Piły i Bydgoszczy, 
złożył 700 marek, inaczej 
zażgają go jak muchę. Dr. 
Sikorski kazał na tem miejscu 
ziożyć paczkę i zawiadomił 
o tem policyą. Żandarmi po 
cywilinemu ubrani patro
lowali w okolicy 3 dni i dwie 
noce, ale nikt nie przybył po 
pieniądze. Żandarmowi udało 
się jednak złowić owego 
„rozbójnika", który ów list 
pisał; jest to robotnik Franci 
szek Czesak; przyznał się w 
więzieniu. 

Z Prus Polskich 
W TORUNIU utworzyło się 

Towarzystwo gimnastyczne 
„Sokół," do którego zaraz w 
pierwszym po dniu utworzeniu 
zapisało się 31 członków. Pre
zesem obrano redaktora , ,Gaz. 
Toruńskiej" p. Brejskiego. 
Zarząd postanowił udać się do 
magistratu z wnioskiem o 
dozwolenie ćwiczenia się w 
jednej ze sal miejskich: Wielka 
ciekawość, czy władze miejskie 
uwzględnią tę próbę. 

W TORUNIU przed sądem 
przysięgłych toczą się głównie 
sprawy tych osób, które 
popełuiły krzywoprzysięstwo. 
Wiele spraw dotyczy nieroz-
myślnego krzywoprzysięstwa, 
jakiś teraz bardzo często bywa 
popełnione po wszystkich 
prawie sądach w dzielnicach 
polskich państwa pruskiego — 
a pochodzi poózęści z niezro
zumienia nawzajem obu kra
jowych języków. Lud mało 
gdzie rozumie język niemiecki 
tak dokładnie, by mogłgładko 
przebrnąć 1 odpowiedzieć na 
podane pytania niemieckie — 
a panowie sędziowie (z wyjąt
kami) uważają za rzecz zupełnie 
niepotrzebną nauczyć się 
języka polskiego, bo to język 
„nieokrzesany". Stąd wyrabia 
się ogólny brak zaufania ludu 

do sądów, a następstwem 
niestety potem częste zastóso-
wywanie paragrafów ustawy 
karnej. 

PELPLIN. Dnia ligo zm. 
zmarł tutaj ks. kanonik, prałat 
dr Prądzyński, protonotaryusz 
apostoisiu iszambelan papieski 
w 77 roku życia, a 51 kapłań 
stwo. Niebożczyk przez 40 
lat należał do kapituły w 
Pelplinie. Niech odpoczywa w 
pokoju 

CHEŁMIŃSKA DYECE 
ZYA. Pelplin. .W uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najśw. 
Maryi Panny odprawił najpr^.ew 
ks. Biskup poatffinalną sumę 
po raz piarwszy w odgrodzonej 
zachodaiei połowie kościoła 
katedralnego. — W uroczystość 
Niepokalauego Poczęcia Najśw. 
Maryi Panny poświęcił ks. 
oficyał kanonik Dr. Ludtke 
nowo odbudowany kościół w 
Heiunchwaide w dekanacie 
człuchowskim. Koosekracya 
tego kościoła ma później w 
dogodniejszej porze nastąpić. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 
— O — 

Dobre AD WOKAT Y. 
J. W. Tawney. W. J. Smith D. E. TawneV 

Tawney, Smith & Tawney. 
Polecają, się Szanownej Publiczności 
polskiej w Winonie, której juś 
nieraz służyli w różnych sądach 1 
sprawach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str. 
Morgans Block 

Rooms 258, 23 & 24. 

Orunia farmerskie. 
Dobre, a tanie. 

Kto pragnie nabyć kawał 
gruntu, niechaj pisze do nas po 
broszurkę,zatytułowaną. BARGAIN 
LIST Nr. 22, codopiero wydanę.. 
Są, w niej podane bliższe szczegóły 
o wielu pięknych gruntach, a 
także o nowych ziemiach, które z 
powodu ciężkich czasów ofiaruję 
na sprzedaż za połowę tyle, iJe 
one warte. Posiadani 20 tysięcy 
akrów, które muszą, być sprzedane. 
Zapewniam, iż żadna Kompania w 
Ameryce nie może tak dobrej zie
mi po tak niesłychanie tanich ce
nach sprzedawać, 1 pod tak korzy-
stnemi, dla kupującego,warunkami. 

Piękny obiazek, A Pioneers,' 
H o m e  i n  W i s c o n s i n ,  1 1  
cali wysoki, 1S cali długi, razem z 
moją, książeczką, o 20 stronicach, 
p o d  t y t u ł e m  W i s c o n s i n  
Farming Land, prześlę 
darmo każdemu, kto do mnie po 
to napisze. Są, tam szczegóły o 24 
obwodach gminnych. 

Kto pragnie osiedlić się w 
pięknej polskiej okolicy, pomiędzy 
polskimi farmerami, między ko 
ściołami katolickimi i szkołami 
gdzie farmer w lecie ma robotę 
przy roli, a w zimie przy drzewie 
lub w mnogich fabrykach i t. d. 
ten niechaj przybędzie do Pómoc 
nego Wisconsinu. Może już nigdy 
w życiu więcej taka pomyślna 
sposobność ci sie nie nadarzy. 
Pisać do mnie natychmiast, choć 
po polsku, a odwrotną, pocztą, 
podam bliższe wiadomości. 

Trzeba napisać, w której ga
mecie czytało się to moje ogłosze
nie. 
K.ROSCHOLT, Eau Claire, Wis• 

MINNEAPOLIS BREWING CO. 
Piwa Lagrowe. 

STACYA SPRZEDAŻY 

W WINONIE 
BIURO: 160 13. 3nd Str 

Agent: J. C. Meyer. 

Piwa butelkowego 
nigdzie lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dla domów 
prywatnych chętnie i szybko wykonujemy lelefon Nr. 24 

MAXA GOLTZ 
Narożu k 

5 tej & 

Tanie ryby 
RYBAK 

C. SCHILLER 
w Green Baj, Wis. 

384 N. Jefferson Str. 
poleca świeże 

RYBY .1 
z rzek i jezior. 
Sprzedaje ]e bajecznie tanio 1 

rozseła jaknajdale] sprzedawcom z 
drugiej ręki, w bezpiecznem opa
kowaniu. 

Sprzedaje także i rozseła 
RYBY SOLOWE 

oraz 
RYBY WĘDZONE. 

Nr. 272 
E. 3rd Str. 
w środku 

miasta 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

na n*ogn ulic 5 tej f Cariwona 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domu 
potrzeba. 

J8£%*Lekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. 

Towar drogieryjuy,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 
Pana MIECZYSŁAWA KOWAŁEWSKIEtiO. 

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

'pf^QAJ^I^ED IJN 1871 

Kapitał i nadwyżka $400,000 
Największy ze wszystkich bauków w (joludniowej 

Miunesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przech o wane 

w nowej ogniotrwałej ezafie Corlina Burglar-Proof Safe. 

U r z ę d n i c y  
J. A. PRKNTLSS, prezydent. W, H. GAKLOOK, Kasyer 
Wm. H. JjAIRD, Yice prezydent, S. h PRENTISS As't, Kasyei 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, prezydent. M. G Norton, of La'rd Norton C 
W.H.Laird of L. Norton Co L. R, Brooks of Brooks Bros. 
H. Choate, ofH. Choate Co O. C. Tucker, Kapitalista. 

W. II. Garloclc, Kasyer. 

Pf *ci się procenta od pieniędzy na krótuzy czas ztożonycn. 
Kupuje się i  SDrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób 79-

atwia się pod korzystnemi warunkami. 

1 PtozycUnt, 
W. H. LAIRD, 
Wice-j»r«*«>dent, 

WM. K 
Sekretar*. 

; WINONA -
Łnmber Conip. 

Pił& chód ząca i heblarnie. 
Sprzedaje sig hurtowni©.* 

Deski, Szyugle, Pale i Latle. 
Biuro i wargztat** 

Front Str., Wiiion 

APTEKA NIEMIECKA 

J: W. Lauer'a 'i 
« 

•IM tfSZjTBt* 
winonie, a tak-
•kolicy z aku-
kraywaniu za-
fcrooi lekarrów 
irarów ora* ta-

kimPelaktm * 
2e farmerm W 
ratnosci Wf* 
mówień, i 
i wszelkich tfr 
mości. • 

sprzedaje cząstkowo 
DBOG^RYF. LEKI I CHEMIKALIA 
«FARBY, OLEJE. POKOST i t d. 

Siyst* wma i łikery na usy M lekarski. - Drzewa farfeSIP 
ifcit. materyały fprbiarakv^ wogóle. — Zo, sumienna 
gunie lekarstw, tudziet ich rtobrać daj* gwarancyą, . 

Ufam, iż Kochani Drucv ,.»wie  Polaov, ^ tzczegóiDie saś faniliMf 
siii|)2jciuS HŁBi® bed Aaufanieniein. jakiem mnie dot|d wHJpi 

j, W LAUER « 
W— • ^ v- Róa Sciej i FranKliB ulio i •*. — c . 

- ,i.o 1 


