
Z Poznańskiego. 
DO MINISTERSTWA po-

-dano wnioski o przyzwolenie 
na następujące tory pod koleje 
żelazne w W. Ks.Poznańskiem: 
1) Z Główny do Skoków. 2) 

'L dworca pleazewskiego przez 
miasto Fieszewo i Tursko do 
Kuchar i do Bo^usławia. 3) Z 
Miłosławia do Borzykowa. Ą)Z 
Kościana przez Krzywiń do 
Gostynia. 5) Z Wschowy do 
Cylichowy. 6) Z Krotoszyna 
do dworca w Pleszewie! Torów 
tych jeszcze nie zatwierdzono 
na rok bieżący, zatem sypanie 
ich jeszcze się opóźni. 

W TRZEMESZNIE założouą 
została filia Towarzystwa 
szerzenia niemczyzny, do której 
przystąpiło około 20 , .patryo 
tów". Naczelnictwo objął 
budowniczy A. Kauibach z 
Trzemeszna. Jako gorliw1 

oztonkowiefiguruią w tej spółce: 
Handlarz piwa A. Tenzer, 
kupiec G. Warnke, właściciel 
drukarni L. Marten, restaura
tor jBrandenburger, nauczyciel 
miejski Schneider, komisarz 
obwodowy Eccardt, pastor 
Jaeckel, dziedzic Schiller z 
Brzozówca, stolarz Marquardt, 
kupiec bławatny A. Hirscb, 
sekretarz sądowy Storz,dozorca 
szosowy Schweitrich, piekarz 
Gafterr, właściciel mleczarni 
Baron, kupiec Payser Wre 
szyr^ki i rzeźoicy Louis Floack 
.i W'lhelm Noact?. 

f W PLESZEWIE dnia 21 
^tyoznia r. b. zakończył żywot 
doczesny ś. p.Leon Wiśniewski 
nauczyciel główny w 61 roKu 
życia. Po ukończeniu nauk w 
gimnazyum św. Maryi Magda-
l«uy w Poznaniu poświecił się 
ms nowi nauczycielskiemu w 
szkołach ludowych, tak mało 
jeszcze naów( zas cenionemu, 
co już było wielką zaletą jego 
charakteru, że nie zważał na 
aierozmyślne uprzedzenie ów
czesne; pierwszą posadę objął 
tv Prusach wpow. Jarocińskim, 
później w Pleszewie, gdzie 
nauką i zacnym charakterem 
zyskał wielkie poważanie. 
Bardzo liczny orszak towarzy
szył zwłokom iego do grobu, 
nad którym Tow. Śpiewu 
,.Cecylia'' pożegnało go pieśnią 
żałobną. Niechaj spoczywa w 
spokoju! 

ŚMIGIEL. Na międB)n»ro 
dowej wystawie w Lyouie 
(Fraucya) została najstarsza 
polska parowa fabryka likwo-
rów pana Leona Zehra 
Śmigla w dowód uznauia za 
znakomite swe wyroby uwień
czoną najwyższą nagrodą: 
,, dyplomem honorowym i 
złotym medalem". 

Z KORONOWA piszą do 
„Dziennika Kujawskiego", że 
gdy tam założono filią „Spółki 
H. K. T'' pierszym był 
piwowar p. Schemmel, który 
się wpisał aa jej członka. 
Dotychczas piwo jego wypijali 
przeważnie Polacy, a pan S. 
myślał,że i^nadal pic je będą. 
—Tymczasem stało się inaczej 
—a pan S. już podobno kilka 
beczek tpiwa był zniewolony 
wylać do rzeki Brdy, bo się 
zepsuło. Podobno żądał pan S. 
aby ,,H. K. T." wynagrodzili 
mu stratę. Mają pieniądze, niech 
zatem płacą swoim landsma-
nom, których w teo sposób 
będa krzywdzili, bo" polska 
ludność nareszcie przyjdzie 
jednomyślnie do przekonania, 

że za własne pieniądze nie 
potrzebuje sobie pozwolić 
, jfinfów pod nos puszczać . 

DWÓCH żołnierzy marynar
ki niemieckiej, pochodzących 
z Piławy, zabili Murzyni w 
zachodniej Afryce. Pewnego 
dnia wysiedli oni ze statku na 
brzeg, 8by się nieco przejść, a 
gdy się za daleko oddalili od 
brsegu, schwytali ich zaczajen1 

w zaroślach Murzyni. Szukano 
ich napróźno i gdy kapitan 
statku, zaniepokojouy ich 
nieobecnością wysłał na drugi 
dzień oddział celem ich poszu
kania znaleziono obu w gęstym 
lesie przybitych do drzew, 
nieżywych z wyłupionemi 
oczami. 

W POWIECIE leszczyńskim 
listonosz pewnej ajenturv 
pocztowej chciał W2iąć udzi&l 
w uroczystości, jaką Krieger 
verein urządzał w wigilią 
urodzin cesarza—ale żona Polka 
(eine Stockpolin, jak pisze 
Posenerka) nie chciała mu 
pozwolić i paradny mundur 
zamknęła mu w szafie. Biedak 
był zniewolony przybyć na 
uroczystość w codziennym 
mundurze, ale tego towarzysze 
nie brali mu za zła, bo dowie
dzieli się o przyczynie. Pose
nerka podaje radę, że mąż 
powinien był wziąć ślusarza 
do pomocy i szafę gwałtem 
otworzyć. — My owemu l.sto-

wemu iuZ rady skutecznej dać 
nie możemy, bo popełnił wielki 
błąd, którego nie poprawi, ale 
innym Niemcom dajemy 
prawdziwą bismarckowską ra
dę: Nie żeńcie się z Polkami! 
bo te was powiodą ku zatra
ceniu miłości do Yaterlandu! 
Maluczko, a i ów listowy 
zostanie Polakiem! 

się dorobić, to się potem 
puszcza interes w obce ręce. 

W KRUŚWICY — jeśli 
prawdą jest, co głoszą — 

policya miała nakazać pani 
D. kupcowej, by usunęła 
napisy na szufladach w swoim 
składzie. Raziły ją napisy: 
cukier, kawa, sól, pieprz itd. 
Napisy te mają być niemieckie. 
Wiary nam się dać nie chce, 
by coś podobnego zdarzyć się 
mogło w państwie konstytu
cyjnym przy końcu 19 stulecia! 

W JERZYCACH pod Po 
znaniem panuje wielki ruch 
przemysłowy i budowlowy. 
Również dużo kontraktów 
kupna i sprzedaży zawarto w 
ostatnim czasie ;i tak posiadłość 
nr. 22 przy ulicy Jadwigi 
sprzedał pan Ziołkowski panu 
Zielińskiemu za 22 tysięcy 
marek. Posiadłość przy ul. 
Jadwigi (dawniejszy ogród 
Pfenniga nr. 3—11) sprzedał 
pan Bajon za 40 tysięcy marek 
panom Friedenthal i Berstein. 
—Grunt przy ulicy Bukowskiej 

ur. 9 sprźedał pan Sosnowski 
powcźnikowi p. Reddotte za 
za I3 tysięcy marek. Grunt 
przewodniczącego w gmiuie p. 
Jeskego na św. Łazarzu obej
mujący 10 mórg obszaru prze 
szedł drogą sprzedaży w rękę 
p. budowniczego Sehenka. 

W INOWROCŁAWIU nowy 
kościół —jak ostateczna decy-

zya zapadła w ministerstwie— 

nie będzie pobudowany w 
miejscu starożytuej ruiny, 
tylko osobno w ogrodzie 
proboszczowskim. Starożytna 
ruina dawnego kościoła sięga -
jącego wiekiem wielu set lat, 
ma być zachowana jako 
zabytek starożytny, i na ten 
cel rząd ma uizielić funduszu. 

W SZAMOTUŁACH sprze
dała p. Zipałowska podobno 
bez potrzeby p. Bahrowi 
kamienicę razem z handlem 
kolonialnym i winiarnią, która 
w rodzinie Zapałowskich była 
od lat 80. W rękach niemiec
kich stare firmy przechodzą 
od pradziadów na prawnuków* 
dla których tem większa chlubą, 

KIEDY w Inowrocławiu 
miano zakładać szkołę 
rolniczą,uch waliła Rada miejska 
udzielić lokalu i 750 marek 
rocznie pod warunkiem, że 
język polski będzie uwzględnio
ny. Starosta ówczesny Krajowy 
hr. Posadowsky przyrzekł, a 
teraz zapomniano o przyrze
czeniu i nikt z nauczycieli 
słówkiem się nie odezwie po 
polsku, bo żaden języka tego 
nie zna. Pan Radtke, Radnv 
miejski, nawet teraz odezwał 
się na posiedzeniu, że gospo 
darze Polacy nie życzą sobie 
języka polskiego, bo go dosyć 
w domu mają. Na tę obłudną 
przemowę odezwali się Radni 
pp. Grossmann i Kozłowiez, 
że podadzą wniosek w tej 
sprawie — na cóż bowiem 
luduość polska ma płacić z 
funduszów miejskich i kręcić 
bicz na własną skórę. Sieśuiu 
żydów było na posiedzeniu, 
ale żaden się nie odezwał na 
potępienie tej niesprawiedli-
wości. Żydzi dopiero wołaliby: 
górą nasi! gdyby zobaczyli 
zwycięstwo po stronie Polaków. 

MAJĄTEK Nuwydwór pod 
Strzałkowem kupiłi od szwagra 
Chylewskiego p. Stanisława 
Prądzyńska. Na majątek ten 
chciwie już spoglądała komisya 
kolonizacyjna. 

Z GAL1CI1. 
WYDAWNICTWO Dziennika 

Polskiego we Lwowie, jak 
zapewniają z wiarogodnego 
źródła, przesżło na zupełną 
własność p. Stanisława Szcze-
panowskiego, posła na sejm i 
do rady państwa. Tym sposo 
bem, dot\cłiczasowi właściciele 
tego Dziennika, p. p. Schmitt i 
Barański usuwają się z areny 
publicystycznej, co szczególaiej 
p. Sćhmittowi powinno wyjść 
ca zdrowie, bo, i jako dyrektor 
teatru, i jako dziennikarz, nie 
był w swojem towarzystwie. 

ZE SFER AKTORSKICH 
zawiadomiają, że artystka 
lwowskiego teatru: p. Żela
zowska, przenosi się na scenę 
krakowska, gdzie już została 
zaangażowana—nie jest,jednak, 

rzeczą pewną,czy p.Zelazowski 
rówuież przejdzie do teatru 
krakowskiego i bardzo być 
może, iż zostanie sam na scenie 
lwowskiej, co się, zresztą, 
wkrótce roztrzygnie. 

kawalerski. Dobry, widocznie 
przykład poszedł z góry, bo, 
jak sio dowiadujemy, p. Mora 
Korytowski vice • prezydent 

krajowej dyrekcyi skarbowej, 

jeszcze w tym kanarwale 

zaślubia hrabiankę Ponińską z 
Wrześni, w Poznańskiem. 

Polska jtGd Milieu. 
f PRZEOR klasztoru Pau' 

linów w Częstochowie X. 
Piotr Kubarski umarł dnia 5 
z. m. w 80 roku życia. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

MAXA GOLTZ 
Sr. 272 

E. 3rd Str. 
środku 

miasta 
w 

Narożnik 

5 tej & 

Cariuioua 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

na rogu ulic 5 tej f Cariwona 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w dom& 
potrze Da. 

games j?ane» 

Lekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. 

ftoroltyfe. 
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C. R. HAWLEY & GO 
w Bay ©Hf 

(MICHIGAN.) 
SlO-814: Washington Str 

TOWARY ŁOKCIOWE. 
PŁASZCZYKI i FUTRA dla 

dam KARPETY i FIRANKI. 
Największy Skład Towarów Łok

ciowych w Północnym Michiganie. 
Zawitajcie do nasżego składu, a 

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

(!- R. H1WLEY & co. 

M Ł Y N  

C. W. AND INGA 
na SUGARLOAF 

pod Winoną 
wyrabia jaknajlepszą mąkę w roz 
nych gatunkach, mianowicie też 
patent i żytnią mąkę. Wymionia 
takie mąkę za żyto i p&zenicę. 

VV^e młynio najnowsze urzą
dzenia, dla tego mąka mnsi być 
dobra. 

Pamiętajcie o 

Młynie na 

owar drogieryjny,jako to farby, benzynę^óżne oleje,oraz okulary 
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 

aptece w 4te] wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane* 
go aptekarza, rodowitego Polaka 
l>ama MIECZYSŁAWA_ MOWAŁEWMKIEUO. 

SECOND NATIONAL MNK 
COR. 2 nd & CENTER STR., WINONA, MINN. 

•pFjQA^ED 1JS 1871 

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

M. nnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego B.-inku są bezpiecznie przecho 

iv gio w ej ogniotrwałej Pzafie Corliss Burglar-Proof Safe. 
wane 

U r z ę d n i c y .  
i. A. PRE1STISS, prezydent. VY. H. GARLOOK, Kasyer 
Wm. H. ŁAIRD. Yice prezydent, S. L 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 O 
W.H.Laird of L. Norton Co L. R. Brooks of Brooks Bros 
H. Choate, ofH. Choate Co O C. Tucker, Kapitalista. 

W. JE£. Garlock, Kasyer. 

Pisici się procenta od pieniędzy na krótszy czas zfożonycn. 
Kupuje H.ę i snvzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, kupców towarzystw i poszczególnych osób z»-

atwia SJie r»od korz stnomi waninksmi 

MINNEAPOLIS BREWING CO. " 
Piwa Lagrowe. 

STACYA SPilZEDlŻT 

W WlNONIE 
BIURO: ISO E. 5£ii<J Str 

Agent: J. C. Meyer. 

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

HAMILTON 
Prezydent, 

W. 11. JLAIłiD, 
Wiceprezydent, 

WM.kHAYES, 
Sekretarz* 

OBIEGAJĄ uzasadnione 
pogłoski, źe minister dr. 
Madeyski t»a zająć stanowisko 
prezydent! sądu apellacyjnrgo, 
opróżnione po p. Simonowiczu 
— w takim razie, naj prawdo 

podobniej p. Bobrzyóski otrzy 
małby tekę ministra oświaty. 

JAKOŚ w naszych sferach 
dygnitarskich zebrał się mate-
ryał na małżeństwa. Najwyższy 
naczelnik naszej autonomii, 
jak wiadomo. niezadługo 

J 
H. GL SMITH. 

H. W. POSZ 
Chas. A. GILI. 

ZABEZPIECZENIA, KAMTW 
OKRĘTOWE, PRZEWŁAM* 
CZANIA J NOT ARY AT 

B LICZNY. 
Mamy metylko naiwięk*^ 

i najbezpieczniejszą agencją 
zabezpieczenia w Winonie, le€i 
nawet ca cały Północny Z«r 
«hód. Mamy w ręku maiuj 
więcej połowę wszystkich 
bezpieczeó w Winonie. 

Ni® bierzemy więcej ©<i •» 
^spieczenia w naszycb ^ 
§»eb Kowi paniach jak ittaL 

- BIURU 
Br. 66- 3rd 

Sad polarni* HiUk««fc 

Billi® fflliil 
eławny 

nOWODZCA ROZBÓJN1 
KÓW XVIII WIEKU. 

OKNA ^ 
w mocnej oprawie . 8 

Ł • 
f/j Afolna tę książką 

,Jni U. DA'RN O WSKIEQO * 
Wiaona Alma. 

WINONA 
Lumber (Join p. 

Piła chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje s'e hurtownie: 

Deski, Szyngle, Pale i Latle. 
B nro i w arsztaty 

Front Str., Winona, Minn. 

APTEKA NIEMIECKA 

-i: W. Lauer'a 
•t&l WSKJflt* 
Winonie, a tak-
•Miey 1 *ku-
ksiywaniu za-
fcraek lekar^w 
irariw orat ta-

* 

W 

kimPelakm # 
że farmerm % 
ratności wf 
mówień) 1 If 
1 wszełkiok (•* 
niosek. 

im starsze. U nas byle' porzuca piękny i wolny stan 

sprzedaje cząstkowo 
DBOGERYE, LEKI I CHEMIKALIA 
O FARBY, OLEJE. POKOST i t d. 

fcystf Wicu V lik ery na vt,y> M lekarski. - Drzewa farbiiP 
0ti«, oiateryały farbiewogóle. — Za wmiem* piiynę 
§MnM lekarstw, tudziei ich r/obro6 dajt gwarancy({. 

Ufam, iż Kochani DruoV.uwie Polacv, wczególni* eaś firńmim, 
s»U6*ycsó mm® będ ^anfanieniem. jakiem mnie dot|d 4afsy» 

J. W LAUEli o 
^ ' Ró| Seuj i Fraaciu ulu 

ft 

ICT. i 


