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Polacy 15 wardy 
opuszczają, partyę de

mokratyczną. 
Pod powyższym nagłówkiem 

pisze ,,Tribune'' 18go lutego 
Była kongregacya ks. Józef d 
Barzyńskiego od kośoiola Św. 
Jadwigi przeniósł i wczoraj po 
południu uch w:lę przeciw jego 
księże] władzy na pole poli
tyczne, opuśoiła partyę demo
kratyczną i utworzyła klub 
republikański do którego 
przystąpiło 700 członków. 
Nowy klub ma nazwę „Kos
ciusko Republican club of 
the Fifteenth Ward." Zdaje 
się źe nowy klub będzie 
wzrastał, aż każdy demokrata 
w tej wardzie — a bywało 
kh tam 1800 — przystąpi do 
niego jako pracujący i głosują
cy członek. 

Wczoraj no południu odbył 
s ę w hali Dżiewora ogólny 
nutyng w celu utworzenia 
republikańskiego klubu, a o 
godzinie 6tej już 500 ludzi 
podpisało się w listach a 200 
do 300 innych oświadczyło, że 
także się przyłączą do klubu. 
Urzędnikami nowego klubu są; 
T. L Petta prezydent; Michał 
"Wachowski, wiceprez.; P. P. 
Black, eekr.; Józef Pokorski, 

sekr.; J. Tesmer, Jan 
Tcltzki, F. Pacholski, korni* 
t«i wykonawczy; Józef 
Ostrowski, Sergeant-at- Arms. 

• Mowy miel t M. Wachowski' 
J. E. Henry, Huęh McAdoo, 
W. Rey, Autoni W. Rudnik, 
który przez długie lata był 
prezydentem naiwiększego pol 
sko-demokratycznego klubu w 
mieście; Max L. Kaczmarek, 
J. Waranko, J. Skaja i Adam 
Jakubowski. Gdy skończyli 
mowy,miting zosta! odroczony: 
n ormalna demokratyczna wię* 
Kszość w 16 wardzie wyno 
sząca 2500 głosów, faktycznie 
zamieuik się na bezpieczuą 
większość republikańską. 

Otóż jak przyszło do tego 
wszystkiego. Wiel. ks. Win* 
centy Sarzyński, i brat jego 
Józef Barzyński, kontrolowali 
tik mówią ludzie, politycznie 
Polaków w całej owej okolicy 
przez dłubie lata Byli właści
cielami jedynego polskiego 
dziennika. Stali na dobrej 
stopie z burmistrzem Hop
kinsem. L^cz wydarzył się 
bu ni- w kościele św. Jadwigi  
i nastąpiła begira (ucieczka) 
"W iel. ks. Józef* Barzynskiego. 

Tak dalece tryumfowali 
zbuutowani parafianie. Wnet 
policyanci poczęli patrolować 
po ulicach, kobietom kazano 
udać się do ich domów i dzie
ci spędzono z chodników. Tak 
powiadają rozjątrzeni parafii 
nie, i to rozgniewało ich. 

W wardiie istniał wielki 
demokratyczny klub, dobry na 
1800 głosów. Zwołano mityng 
tydzień temu, lecz większa 
czqsc członków była obecną 
na mityngu. Członkowie — 
komitetu są urzędnikami nowe 
go klubu republikańskiego. 

Gdy demokratyczny prezy 
dent powołał klub do porząd
ku, tylko 23 członków odpo 
wiedziało podczas czytania 
spisu członków. Mała ta 
garstka paczęła debatować 
nad tem, czy możnaby indor-
80wać kogoś na alderma 
na, gdy przewodniczącego 
ocay zostały ucieszone wido
kiem członków starego klubu 
przybywających dziesiątkami i 
pięćdziesiątkami.Napełnili halę. 
Pytali się o porządek dzienny 

powiedziano im. Natenczft* 
j^den z nich powstał i miał 
mowę. Powiedział, źe tylko 
jeden człowiek mógłby być 
logicznym kandydatem partyi 
w wardzie. Podał nazwisko 
W. ks, J. Barzyńskiego. 
Zabrzmiały huczne oklaski* 
obeoni potwierdzili nominacyę 
i członkowie oddalili się. 

Wteuczas i tam umarła 
polska demokracya w 15tej 
wardzie. W sobotę komitet 
parafialny miał miting i kazał 
rozdać kilkaset plaka* 
tów, zwołujących mityng, na 
którymby się zastanawiano 
nad możebliwością klubu 
republikańskiego pomiędzy 
Polakami. Niektórzy twierdzi
li, źe pozostali demokratami, 
ponięwaź im % ambony Pola
kami. Niektórzy twierdzili, źe 

zanców monarszego ułaska
wienia! — W ostatnią sobotę 
— pisze ,,VorwartsM — roz
trząsał cesarz z jednym z 
ministrów, jakieby hamulce 
narzucić należało socyalistycz-
nemu piśmiennictwu przezna
czonemu i szerzonemu pom ę 
dzy młodzieżą, a minister 
(Lucanus) obiecuł cesarzowi 
wziąć to pod rozwagę wraz 
z ministrem sprawiedliwości. 
— Cay istotnie cesarz w 
ubiegłą sobotę taką miał 
rozmowę z p. LuCanu 
sem — na to wprawdzie nie 
ma jeszcze jawnych dowodów. 
Litwo jednakże pojąć, źe 
skoro w Berlinie po tyle już 
przekonano się razy o praw
dziwości doniesień pisma so-
cyalistów, dają wiarę także 
tyi$dotQo§ęi 0 cesarskiej tej 

pozostali demokratami po- rozmowie; Ltwo pojąó, 4e w 
nieważ im z ambjny kazano Barlmie wzrasta zdumienie, 
tak głosować, lecz teraz gdy 
zrzucili jarzmo księdza, jeden 
i drugi będzie mógł głosować 
jak jemu się będzie podobało. 

Mityng wprawił wszystkich 
obecnych w zadziwienie a 
jeszcze bardziei zadziwił 
demokratów wardy. 

Mike Ryan biega! tu i 
owdzie z miną osłupiałą. Cayź 
nadszedł koniec świata? Ta 
itaia falanga 1800 głosów 
roztopiła się jak masio na 
gorącym naleśniku, i niestety 
były to naleśniki nieprzyjacie
la, które smarowano masłem! 

700 entuzyastycznych ludzi 
zgromadziło się w hali. Wołali 
,,Jesteśmy wolnymi! wolnymi!! 
Możemy głosować jak nam 
się będzie podobało!'' 

W mowach każda wzmianka 
chociaż ukryta., do niewoli 
pod którą cierpili, została 
przyjęta okrzykami, W trzech 
Krótkich godzinach dokonała 
się polityczna rewolucya. 

Popłoch nielada 
w Berlinie sprawia główny 
dziennik niemieckich socyali-
stóvv „Yorwarts." O i dość 
dawnego czasu t  wywołuje on 
powszechnie zdumienie tem, 
że nowinami politycznego zna 
czenia wyprzedza raz po raz 
wszelkie inne pisma, wyprze
dza samego nawet „Reichsan-
zeigera" (dziennik urzędowy), 
że wyjawia niespodzianie to, 
co było i miało pozostać tajem 
nicą najwyższych kół rządo
wych. 

Rsecz dziwna,bardzo dziwna 
niepojęta! Organ wodza 

socyalistów Bebla, częstokroć 
w oka mgnieniu ogłasza za 
miary, o ' których cesarz 
wspomniał zaledwo kilku oso 
bom z najbliższego otoczenia. 
Iuue dzienniki spisują tera* 
dość długi szereg wiadomości, 
które w porze ostatniej ogła 
szał pierwszy ze wszystkich 
,,Yorwarts." Pierwszy on 
wiedział, że cesarz Wilhem 11 
zamyśla tych a tych dostojni
ków zaszczycić wysokiemi 
orderami, że na ,,drodze 
zwycięstwa" (aleja przed bramą 
brandenburską w zwierzyń 
cu) pragnie cesarz własnym 
kosztem wystawić Jwspani&ly 
szereg posągów, z postaciami 
wszystkich książąt panujących 
z domu Hohenzollernów w 
otoczeniu swych najcełniejsżych 
doradzców. Dowiedział się 
pierwszy ,,Vorwarta" temi 
dniami, że cesarz postanowił 
ułaskawić pewną liczbę skaza* 
nycb sądowym wyrokiem — 
i r7eczywiś:ie w dzień urodzin 
cesarskich doznało kilku ska* 

pularności. Kiedy przejeżdża 
przez ulice Warszawy i naród 
mu się kłania, on patrzy w 
skupieniu wprost przed siebie, 
dając wyrazem twarzy do 
poznania, że nie- syczy sobie 
i nie potrzebuje ukłonów. 

Mówią, że przyjazd do 
Warszawy rosyjskiej trupy 
Sazonowa nie przyjdzie do 
skutku, gdyż trupa ta jakoby 
się rozpadła. Jeżeli tak jest 
w rzeczywistości, możemy się 
spodziewać, że nasz zarząd 
teatralny postara się o spro
wadzenie innej trupy." 

MAXA GOLTZ 
Nr. 272 

E. Brd Str. 
w środku 
rnmsta 

Narożnik 

5 tej & 

Carimona 

zgorszenie, powielamy raczej: 
zgroza. — Gdzie bowiem 

szukać roznosicieht tak taj
nych wieśji? Czy w drukarni 
j.Rsichsanzeigera"? Nie, gdyż 
i tam najczęściej wcale nie 
wiedza i wiedzieć nie mogą 
tego, co już rozgłasza organ 
Bebła. Czy szukać winowajcy 
wśród pałacowej służby cesar
skiej, wśród osób ustawionych 
aa ,,niskich szczeblach pałaco
wej drabiny" iak się wyraża
ją dzienniki? I to nie. Zano
szone do gazety socyalistów 
skryte wieśji są tego rodzaju, 
źe ooe do redakcyi spływać 
mogą jedynie z ,,wysokich 
stopni." — Otóż właśnie te 
to domysły bnrdio usprawie
dliwione wzbudzają w Berlinie 
popłoch nielada. 

ABONOWAC KATOLIKA* 

z CARATU. 
Korespondent z Warszawy 

dc ,,Nowawo|Wremieni" tak 
pisze o nowym jenerał-guber-
natorze: 

,, Pierwsze kroki hr. Szu wa
łowa i jego krótkie przemó
wienia, których treść podałem 
w poprzedniej korespondencyi, 
zdołały już przychylnie uspo
sobić dla niego tutejsze 
społeczeństwo rosyjskie i 
utwierdzić w niem przekonanie, 
że w czasie jego zarządu w 
kraju tutejszym powodzenie 
sprawy rosyjskiej bidzie w 
zupełności zabezpieczonem. Są 
naturalnie, jak to zawsze bywa 
przy zmianach, i niezadowole
ni, lecz ich nie wielu. Ci 
panowie, pragnąc odsunąć 
hrabiego od towarzystwa 
rosyjskiego, szerzą o nim 
głupie plotki, dążą do określe
nia go jako polonifila, lecz 
kiedyż to okazało się to 
polonofilstwo hrabiego ? Czy 
w jego mowach, w których 
wskazał na ważne znaczenie, 
przydawane przez niego 
znajomości języka rosyiskiego 
u włościan tutejszych i mówił 
o ścisłem zlaniu się naszych 
kresów z całą Rosyą? Czy 
może w tem, że przyjechawszy 
do Warszawy przedewszy-
stkiem udał się do prawosła
wnego soboru i pierwszą 
wizytę oddał prawosławnemu 
episkopowi Gedeonowi? Ale 
nietylko większość tutejszych 
Rosyan, lecz i masa ludności 
warszawskiej objawia przy 
chylność dla hr. Szuwałowa. 
Ta przychylność ludności 
O zywiścię wynikła pod wpły
wem wieści i dziennikarskich 
doniesień o sympatyi i szacun
ku, któremi hrabia cieszył 
się w Berlinie. Sam zaś hrabia 
nie szuka takiej* ulicznej po-

grvl. 58lan(f>e JBwuocf 

redjte 2lrm gelaljmt. 

„ttttfere Jejjt 15 3al)te oWe Sodjter SBIattĄe toat fttrćjterlidj jntf 5Rerb5jltiit feeljafiet unb Ijatte bett ©e= freaud) be3 rećijtm SlrmeS boEftanbig toerloreit. 3ljr Suftanb trat ein foldjer, fcafc mit fte auS ber ©djule su 4>auje bdjcilten uitb auĄ iljren ffiftu{Uunterri$t etn= ftclien mitfjteit, SSir furĄteleii, fie toiizbe ben Seit3= lanj Mommcrt, unb fjnb iibetjeugi, baft tmt es nut cinem untdjafcbaren ęetlmitiel gu berbanfeit ^aben, bafc fle biejet' jur^tbaren Kranf^cit titclit an^ctm» fieL USir iberiefert Ulcrjte, aber e3 Ijalf ittajt§. Sen; 1. Sluguft to03 fte ltut 75 ?pfunb, 1mb cfcg'sidj {te 
zrĄl bret f/Ialcgcn SJcrUinc eingenontmen, belcuft |tĄ iljr ©elDtigt jc£;t auf 106 $fb.; t^re SłeiDijfttat linb bte SlnjciĄen be3 Beit§tanłe§ fmb botttg berlĄtounben; fie gs^t regclmafeta jur ©djule unb lernt ol)ne 5Be» Ijat Inicbcr beit bollcu SeŁiaud) t^rc§ VlrnteS, unb erfreut fiĄ eine§ auggejeiefineten 2lppetit§. igettte ©clbfuntmc ifdmtłc ttnfcvc* Me fi? Sir. 
GIŁWTEIESC ealatiQt F?AT, giau SJł. £'i. 23 uIIoc!, Srtg'j-,cn, vi. f). 

Ir. lifes' lOTiae |i[ft. 
Sc. SliK&lwc toivb bou alien Slpot^efern unter tooKcr ©arantie berfauft ober birect bon ber ©r. SJŁiteS SCRcbical do., iJnb., itacl) ©raping be§ ępreifeS ber^anbt. Sine loftet 11.00; feĄS gla» f$en f5.C0, ejpre^fret. 

C. R. HAWLEY & CO 
w ©$Cy 

(MICHIGAN.) 
SlO-Sl-J: Washington Str 

TOWARY ŁOKCIOWE. 
PŁASZCZYKI 1 FUTRA dla 

dam KARFETY i FIRANKI. 
Największy Skład Towarów Łok

ciowych w Północnym Michig&nie 
Zawitajcie do naszego składu, a 

kupując od nas, możecie oszczędzić 
pieniędzy. Dostaniecie najlepszy 
towarpo ]ak najtańszych cenach. 

C. Ł H1WLEY & co. 

M Ł Y N  

C. W. AND INGA 
iia^SU^r AUŁ© A.F 

pod Winoną 
wyrabia jaknajlepszą noąkę w roz 
nych gatunkach, mianowicie też 
patent i żytnią mąkę. Wymionia 
takie m^kę za żyto i pszenicę. 

We miynio najnowsze urzą
dzenia, dla tego mąka mnsi byó 
dobra. 

Pamiętajcie o 
Młynie na Sugarloaf 

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

Ohas. A. GILB. 
ZABEZPIECZENIA* KAMtt 

OKBąTOWE, PRZEWŁJM 

G Z ANI A f NOTARYAT 

BLICZNY. 

Mamy nietylko najwiękiią 
i najbezpieczuieiszą agencyą 
*abezpieczema w Winonie, leci 
nawet na cały Północny 2Łe* 
ckód. Mamy w ręku 
więcej połowę wszystkich m> 
bezpieczeó w Winonie. 

' Ki® bierzemy więcej e<ś ^ 
kezpiecaenia w nassycfe. ^ ^ 

Kompaniach ]ak 
^ BI URI) 

gailarnU Hitskeses* 

lllill Iliiiłl 
sławny 

DOWODZCA ROZBOJNI 
KÓW XVIII WIEKU. 

OKNA ^ f0 o-
w mocne) oprawie °  

Moina te książką dostaó w toą-

ęarni B. BERU O WSKIEGO * 

Wmona Minn. $ao9 >• 
^ A-—- «. 

NASZA POLSKĄ APTEKA 
w IV wardzie 

na rogu ulic 5 lej I Carlw o at a 
po^rzeba0na ** WSZy8tko C0 tylko w PrzVPadku choroby w domi; 

JWfc*Lekarstwa świeże, i za te same pis-
nią,dze wszystkiego więcej dostaniecie^niż 
gdzieindziej. 

Towai drogieryjny,jaiio to farby, benzynę^różne oleje,oraz okulary 
' "° w Umy Z najlepszych źródeł. 

V aptece w 4te] wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane
go .aptekarza, rodowitego Polaka 
F-aesa 4WA HOWALEWO. 

€OR. 2-nd & CENTER STR., WINONA, MINN. 

^QAJNI^ED I JM 1871 

Kapitał i nadwyżka $400,000 
Największy ze wszystkich banków w poJudmowej 

M innesocie. 
t undusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechował® 

w nowej ogniotrwałej pzafie Corliss Burglar-Proof Safe. 

U r z ę d n i c v.. 
J. A. PRENTISS, prez.ydent. W. H. GARLOCK, Kasyer 
Wm. H. IJAIRD, Vice-prezydent, S. L PRENTISS AS't, Kasyw 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, prezydent. M . G Norton, of La ;rd Norton C 

.H.Lu!) d (;f Ij. NORLOIJ Co Xi. R, Brooks of Bivoks Bj'OS. 
H. Clioule, ofH. Choate Co () C. Tucker, Kapitalista. 

W. II. Garlock, KaHyer. 

Pfsici fe-iq procenta od pieniędzy na krótszy cza^i zlożonyon. 
Knpujt? się i sorzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rjichunki Banków, kopców towarzystw i poszczególnych osób za-

fitwia się pod kórz slrmn AVfrm'kiJiii]. 

MINNEAP9LIS BREWING GO. 

Piwa Lagrowe. 
STACYA SPUZEDiŻY 

w WINONIE 
BIURO: 1GH 33. SncI litr 

Agent: J. C. Meyer. 

Piwa butelkowego 
nigdzie lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dla domów 
prywatnych chętnie i szybko wykonujemy Telefon Nr, 24-2 

HAMILTON 
Prezydent, 

W. 11. -LAIttD, 
Wiceprezydent, 

WM.kHAYES, 
Sekretarz* 

WINONA 
Lumber Comp. 

Piła chodząca, i heblarnie. 
Sprzedaje s?e hurtownie: 

Deski, Szyngle, Pale i Latle. 
B uro i Ta'sztaty 

Front 8tr., Winona,JMinn. 
mirjaiMii 

APTEKA NIEMIECKA. 
' J: W. Lauer'a 

MM W8ZJflt« 
winonie, a tak-
•Mioy z aku-
koaywaniu za-
)iro« lekartów 
irariw orat ta-

9$ 

kimPolakam € 
ł« farmer 
ratności 
mówień} 1 ii* 
1 wszeJkiok 

K nioici:. 

^ sprzedaje cząstkowo 
DBOGERYE. LEKI I CHEMIKALIA 
i) FA-KBY, OLEJE. POKOST i t. d. 

Piystf wica i likery r.& u#>yłvfc lekarski. - Drzewa fartlf^f 
|̂ Ur mRtery&ly wogól«. — Za swnienn* pngłlĘf 

l^flM lekarstw, tudziei ich '/ooroć dap yvctrancyn. 

Ufam, iż Kochani Drac*ro,.* lsv». szczególme «ai famMflfc 
IUIQ2J6S9 flttiił® bę<l £&afanieniemr iftkwm innjo dot̂ A 

J. W LA U ER o 
V— " L ^ b {Lóg i cie) i FraB£llft ulio 


