
Z Poznańskiego. 

POZNAŃ. Parafia wkrótce 
będzie odłączoną od parafii św. 
Wojciecha. Sprawa ta oddani] 
by'a do ministerstwa i i«ź 
nadeszło pozwolenie ministra. 
Wkróloe będzię w. Jersycach 

•obrany dozór kościelny, a 
budowa nowego kościoła w 
Jerzycach też w ciągu lata 
się rozpocznie. Skoro sprawy 
te tak daleko doszły niechaj 
ofiarne nasze społeczeństwo 
pamięta wesprzeć składkami 
fundusz budowy kościoła tego, 
który jest szczupły, a koszta 
bedą znaczne. 

W OSTROWIE odbył się w 
środę i czwartek, dnia 27 i 28 
lutego br. pod przewodnictwem 
radzcy szkólnego pana Poltego 
z Poznania ustny egzamin 
abituryentów tutejszego gim-
iiazyurn, do którego ogłosiło 
się 1S prymanerów wyższych. 
Z tych siedmiu od ustnego 
egzaminu zwolnione?. Wszys
cy popis dojrzałości złożyli, z 
tych czterech Polanów: A. 
Bartczak z Pleczewa, W. Sikora 
z Kremy, S. Kalewski z 
Ostrowa i B. Swiderski z 
Ostrowa.Ostatni'naleźy do tych, 
których od ustnego egiaminu 
zwolniono. 

POD MAN1KOWEM w po 
bliżu Poznania zabił pchnięciem 
nota 42 letni wyrobnik kole
jowy Piotr Kryniewicz z Gara* 
szewa w nocy z dnia 11 na 12 
bm . robotnika Kocza także z 
Graraczewa pochodzącego; szli 
razem wzdłuż toru kolei żel. 
Morderca uciekł do Poznania 
1 polieya za nim śledzi. 

W KOŚCIANIE dnia 9 zm. 
na salt stanów powiatowych 
toczyły się obrady nad sypa
niem nowego toru pod kolej 
ielazną z Grodziska, przez 
Kościan do Gostynia. Na te 
obrady przybyli landraci po
wiatów grodziskiego, kościań
skiego oraz liczni właściciele 
ziemscy interesowani w tej 
sprawie. Dotychczas jeszcze nic 
me uchwalono. 

W DULSKU pod Inowro
cławiem dnia 9 bm. o godzinie 
2 w nocy powstał ogień w 
domu mieszkalnym właśj;e;ek 
pana M, Kozłowskiego na 
górze pod dachem i zniszczył 
część domu mieszkalnego 
Właściciela 1 rodziną od kilku 
dni nie było w domu, Przy
puszczają że ogień wszczął s;ę 
w wędzarni. Sikawka z Łąko-
cina pożar stłumiła w 3 godai 
nach. Właściciel był zabezpie
czony w Tow. ogniowem. 

pierwszym roku szkolnym, 
nauki religii katolickiej tylko 
w języku niemieckim .ponieważ 
sama szkoła przez inspektora 
powiatowego Engeliena z 
Nowego oznaczoną została jako 
szkoła niemiecka. „Westpr. 
Volksb". pyta się: w jaki 
sposób dzieci sześcioletnie mają 
zrozumieć prawdy o zbawieniu 
duszy, wykładane im w obcym 
języku.? Niechaj pojmie to kto 
chce. Cisy można przez to w 
sercach owych maluczkich 
ustalić podstawy prawdziwie 
religijnego życia? W r. 1893 
p. Schultz zmuszony był dla 
poratowania zdrowia za urlo
pem na cztery miesiące wyje
chać, przez ten ez*s dzieci nie 
pobierały żadnej nauki religii* 
chociaż łatwo mogła być udzię 
laną przez nauczyciela katolic
kiego z sąsiedztwa. W r. 1894 
pan Sjhultz znowu otr2ymał 
urlop na sześć miesięcy, dzieci 
tak samo pozostały bez nauki 
religii. Ta nauka do dnia dzi
siejszego nie odbywa się z 
powodu choroby nauczyciela, 
pytamy się przeto - mówi 
, West. Yolksbl.'' —- czy 

inspektorowie szkolni, tj. po
wiatowy i lokalny* już wydali 
odpowiednie rozporządzenia co 
do udzielania tej nauki? Nauka 
przyspasabiająca do sakramen
tów św. w kościele, nadzwyczaj 
wskutek tego jest utrudnioną, 
gdyż dzieci okazują wielkie 
braki w wiadomościach religij
nych. Nie można się dziwić, 
że wobec takich okoliczności 
dzieci zupełaie się odwracają 
od życia rreligijnego i kościelne
go i że duchowny udzielający 
nauki kościelnej, uia z bardzo 
wielkiemi trudnościami do 
walczenia. 

obfitsze 
wartości. 

w dzieła niepospolitej 

MAJĄTEK Wąsin w pow. 
brodnickim kupiła komisya 
kolonizacyjna pd pana Wend-
lanua właściciela Niemca za 
400,000 mk. 

Z RYCŁAWY, 
świeckiego, piszą do 
preussisihe Yolksbl" 
szkoły tamtejszej 

powiatu 
,,West-
że do 

uczęszcza 
znacznie większa część dzieci 
katolickich, wyłącznie prawie 
polskich .Tymczasem lokalnym 
inspektorem nad tą szKołą jest 
pastor ewangiełicki Berger w 
Nowem. Z powodu 
zwiększania siQ liczby dzieci 
szkolnych urządzono w najętym 
lokalu drugą klasę i powierzono 
ją katolickiemu nauczycielowi 
S .hultowi. Tenże udzitla jednąk 
ca najniższym stopniu tj. w 

Polska i>6d Malta. 
LICHWIARZ przed s^dem. 

Wydział karny lubelskiego sg.du 
okręgowego na czasowej kadencyi 
w Hrubieszowie, sadził sprawg 
głośnego w okolicy żyda-lichwiarza, 
Jankiela Glasera. Operacye swoje 
rozciągał on nie tylko na powiat, 
hrubieszowski, lecz był znany 
także za Bugiem i okolicy Łucka. 
We wrześniu 1894 r. zawiadomiono 
prokuratora, iż Glaser pobiera 
niezmiernie wysokie procenta i 
posiada u siebie znaczną, liczbę 
rewersów i weksli. Istotnie przy 
rewizyi znaleziono u Glasera wyrom 
sadowe i 85 weksli. Lichwiarza 
niezwłocznie zamknięto w więzieniu 
a jego koledzy, oczekując rezulta
tu sprawy, zawiesili czynności, 
Oskarżony tłomaczyl się w Badzie, 
iż „ratował" tylko biednych ludzi 
i że są żydzi gorsi od niego, gdyż 
on bierze ,,kawałki papieru'', a 
daje za nie gotówkę. Pomiędzy 
wyrokami sądowemi były wyroki 
wydane na Gregorowicza, Leśkie-
wicza i Żerdzińskiego, którzy po
życzyli od Glasera po 50 rs., a 
musieli płacić po 300 rubli; nadto 
wymagał od swych ofiar, żeby 
pisali datę fałszywą, chcąc się tym 
sposobem zabezpieczyć od kozy. 
Sąd wydał wyrok, skazujący Jankla 
na ośm miesięcy więzienia z po -
zbawieniem praw i nadto od spfaty 
długu uwolnił Gregorowicza, Leś 
kiewicza i Żerdziuskiego. 

ŚLUB. W Podzamczu w 
Król. Polakiem zawarty został 
związek małżeński pomiędzy hra 
bianką, Konstancyą Zamoyską, a 
Księciem Eustachym Sanguszką, 
marszałkiem sejmu galicyjskiego, 

W KBQLE3TWIE Polakiem 
nic się nie zmieniło przea zmianę 
jenerał gubernatora Szuwałowa, 
prześladowania żywiołu polskiego 
takie same jakie były za czasów 
Hurki. — Tylko S«n wałów podob
no patrzy więcej na długie palce 
czynowników. Zatem chociaż mała 
ulga. — Wybierają teraz wszędzie 
gdzie się da ,.docrowolne" składki 
na pomnik ,,cara batiuszki "Alexan
dra IIT„ W sądach i urzędach pray 
jakiejkolwiek sprawie dopominają 
się o te datki „dobrowolne-" a źle 
temu kto dobrowolnie nie da. Tak 
samo łupież, trwa gorsza jak u nas 
gdy bismarczycy mający wpływy 
na robotników naszych wybierają 
dat'u na pamiątkę dla Bismarcka. 
Ludzie dają, bo muszą, i to się 
nazvwa: dobrowolną ofiarnością! 

PŁACIC ZA KATOLIKA! 

Jaklemi kobiety powinny 
być, a jakieml nie. 
Pewien humorysta skreśla 

następujący program dla kobiet: 
Kobiety powinny być jair 

śnieg, czyste i bez zmaży; i nie 
takie jak śnieg: nie powinny leżeć 
na drodze. 

Kobiety powinny być jak 
księżyc, świetlane i poetyczne; i nie 
takie jak księżyc; nie po winne byó 
mgłą okrążone. 

Kobiety powinny być jak usta: 
nigdy nie zagryzione. 

Kobiety powinny byó lak 
świeca łojowa, skromnie błyszczące; 
i nie takie jak świeca; żeby je 
zawsze oczyszczać potrzeba było. 

Kobiety powinny by o jak 
zegarki: nie powinny dawać się 
nakręcać. 

Kobiety powinny być jak ju 
trzenka; nie powinny mieć powodu 
do rumienienia się. 

Kobiety powinny być jak 
okręt, wielkie i wzniosłe/ i me 
takie jak okręt; nie powinny mieć 
tyle powrozów około siebie. 

S&ati SRocgan 

MAXA GOLTZ 
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Kueharlim 
POLSKA 1 "AM' 

¥0 SKA 
tftwierajfea 
kilka set 

przepisów kucharskich. 
dła młodych mężatek, kucharek 
gospodyń na tanie 1 smaczne przy
rządzanie rozmaitych potraw, a 
szczególnie zup, sosów, jarzyn, 
potraw mięsnych i postnych s 
uwzględnieniem potraw polskich, 
mianowicie barszczu, bigosu, zra
zów, flaków, i pieczywa, amerykań
skiego jaeo to: cakes, biscuits 

muffins, pies, itd. 
CENA 60 o. 

Molna tą książkę dostai eo faię* 
yarni II. DEMBOWSKIEGO w 
Winon*, Minn 

COŚ PIĘKNEGO 
— w — 

8-iii Mmisefi. 

ŻAŁOBNA wieść dochodzi z 
Królestwa z Nowego Miasta.Kapu-
cyn, Ojciec Prokop, kapłan jubilat 
pisarz wielkiego talentu i podnios
łej myśli, zakończył dłu-

zasłużony kościołowi 
1 literaturze, żywot. Urodzony 8gjo 
stycznia 1812 r. z Klemen
sa 1 Jóżefaty z Jakubowskich 
małżonków Leszczyńskich, w dzie
dzicznym majątku Braiłowie, 
jan Leszczyński skończył gimna-
zyuni w Winnic/, na uniwersytet 
uczęszczał w Warszawie, Bogu 
następnie poświęcił się z miłością, 
pęłeu powołania i ducha zakonne
go. Cały żywot jego upłynął w 
pracy, a lata od 1864 do 1892, 
spędzone w -klasztorzę były naj-

Sielanka ujazdowska. 
Juz od rana na Ujazdów rznie 

z tęgą miną wedle młynów i hu-
stawków ze służącą Katarzyną. Na 
fundę ci rubla zmienił,bo on człek 
nie bylejaki, coby idąc na Ujazdów, 
nie zostawił tam groszaki. A 
panna Katarzyna nie obecna nie 
jest w grosze, więc ci frajda taka 
będzie, że obaczyć 1110 proszę. 
Jas ci przyszli, to ci zara do 
bufetu przyskoczyli, wedle wódki 
się zaczęno, potem piwo, iajiti 
byli. 

A kiej dobrze się rozgrzali, to 
pan Ignac dla ochłody zara krzyk
nął, jeść mi trzeba, panie Zachar 
dawaj lody! — Teraz sobie pohuś 
tamy razem z panną Katarzyną — 
a czy pani chce na desce, czy 
siedzący w koszu ino. — Ej to się 
wi, co na desce sobie troche 
podyndamy, bo siedzący to pan 
Ignac zara bedzie poszturchany. — 
Tyś jest skopna panna z pani, 
wnet się gniwa o bele co — niech 
bedzieta i na desce. 

Wałek, szykuj, państwo lecą. 
— Oj, oj, coś się we mnie kręci, 
skiknę... spadnę, dosyć panie —• 
wedle mdłości mnie tu chwyta! 
Watek, Wałek, zrób wstrzymanie 
E, kiej panna takie hece na hu
śtawce mi wyprawia, to pójdź 
panna do tyjatru, tam gdzie pajac 
się wystawia. — Ino wprzódy 
pójdziem sobie do bufetu zalać 
pałki, bo to nijak taka frajda bez 
przekąsko w i gorzałki! 

ósma wali ua zegarze, już 1 
ciemno w Warszawie —a stójkowy 
do cyrkułu jakąś parę ciągnie pra
wie. To pan Ignac z jednej strony 
strasznie ścięty, głupia mina/ z 
drugiej strony też urżnięta sunie 
panna Katarzyna. 

To ci frajda wielka była, wód-
ka, piwo 1 tam dalej — szkoda 
tylko, że ci pąństwo w cyrkule 
pokutowali. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

iaa rogu ulic 5 tej t Cadwoiia 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w dom& 
potrzeba. 

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

Towar drogieryjny,jako to farby, benzynę,różne oleje,oraa okulary 
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 

W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka 

MIKCZITHŁAWA MOWIŁlEWISHIFJjO. 

SECOND NATIONAL BANK 
COR. 2 nd & CENTER STU., WINONA, MINJtf. 

łQF{QAJ\|I^ED ijq 1871 

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

Minnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechowano 

w nowej ogniotrwałej szafie Corliss Burglar-Proof Safe. 

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

D y r e k t o r z y .  
A. J. Prentiss, prezydent. M. G Norton, of Laird 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. Garlock, Kasyer. 

Pf<ici się procenta od pieniędzy na krótszy czas złożonycn. 
Kupuje się i snrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób 7»-

atw ia się pod korz stnemi warunkami. 

Z a w i e r a :  
1. Papuga, powiastka. 
2. Palma Kwietniowa, powiastka 
3. Smutne skutki niemądrego figla* 

powiastka. 
4. Nieuczynnośó, po wie W. 
5. Przeczucię, powiastka. 
6. Lud wiica 1 Helena, powi«M. 
7. Złotówka, powiastka. 
8. Trzy przyjaciółki, powiastko. 
CKNA 30 o. 

*! Molna tę książką dostai v> ktif 
garni H, DEliB OWSKIJBQO m 
Wisona, Minn. 

Książki do nabożeń
stwa' 

Dziecię do Boga...,. 20 
Dssiecię do Boga s@®xłctemi br8& 

gami ~.3® 
M wiat niewinności dla dzieci po$3« 

kich w Ameryce .25 
^Ssiąieczkfe" do nabożeństwa dla 

miodsleiy, ałocone brzepti, słooo* 
ny tytulik, półskórek & AytnU* 

Jkiem [Józefa Chociszew^ał^go] 
86 

ra sama ksą£eczka oprawna w 
skórkę a obrazkiem 95 

ra sama „Książeczka do nabo£e& 
«*lwa dla młodzieży,, z okuciem 

* i zameczkiem....^. 1 .26 
Ca sama oprawna w końd słoniową, 

albo w aksamit. , 1 
«> Dl a  d o r o s ł y c h .  

iLNIÓŁ SYROŻ oprawny w nxork^ 
siocone brzegi 1.00 

1 a i ó 3 £ t r ó i, ** oprawny w 
skórKe. :il» ::>ne brzegi, z okuciem, 
saaitvs-K złotym tytulikiem 

$1.50 
ANIOŁ STUoż oprawny w kośd 

słoniowy lub w aksamit...3.00 
iLOTY OŁTARZYK, mocno 

prawdy ze zioconynr n tytulikiem 
aoo 

WYBOREK opraw, w płótno$0.49 
** złocone brzegi, skórka 0.80 
•ł z okuwem i zameczkiem 1.00 

- OŁTARZYK POLSKI -
ze złoconemi brzegami 1.40 

B6 sprzączką -b okuciem 2.00 
DUNIN opraw, w skórkf l.W 

M złocono brzegi 1.7§ ę 
n zo sprzączką 3.00 

O g r ó d e k  D u c h o w n y ,  • »  
prawny w skórkę, złocone bn*> 
gi, z obrazkami na okładee,^ilSi 
conym tytulikiem $1.50 
Ta sama książka i zameczkiem 
i okueiem '.*...2.00 

W i a n e k ^  M a r y i ,  o p r .  w  
sl -órkg 1.15 

W i a n e k  M a r y i ,  i ł o c o n y  r  

@tulik i złoć brzegi. ...l.§( 
WianeV lii \ r y l, zlofya* 

Vrzegi. % «-nV.iea I etoi iefll 

Ć 

MINNEAPOLIS BREWING CO. 
Piwa Lagrowe. 

STACYA iSPflZEDAŻY 

W WlNONIE 
BIURO: 16® JG. Su(t!Str 

Agent: J. C. 

, llfll 

Piwa butelkowego 

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

IIA MILTON 
Prezydent,  

W. 11. LAIKD, 
Wiceprezydent, 

WM. HAYES, 
Sekretarz* 

/# * IN0NA 
Lnmber Comp. 

Piła chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje s>ę hurtownie: 

Deski, Szyngle, Pale i Latle. 
Biuro i warsztaty 

Front Str., W inona, Minn. 

APTEK A NIEMIEĆKT 
sJ: W. Lauer'a 

mat wflzyst* 
winonie,* tak-
iMioy E *ku-
ksiywanlu za-
liroei Ickartów 
PATÓW orat ta-

o 

kimPolakm « 
ie farmeroai V 
ratnosci wj* 
mówień t  i 
1 wszelkiok 
ciości. 

sprzedaje cząstk o 

DBOGEKYF- LEKI I CBLEMIKALU 

O Fi Ii BY, OL£"P- POKOST i t, d. 
Iiyatf 1 !;itery na uS}' & lekarski. - Drzewa fartHM* 
*i«, «u»terv*ly frrfeiar-^ — Za "»»***<* przynąt 
§MnM lekarstw, tudzież k:h /»&'"& daj# się yoarancaą. 

Ufam, iż J)r\>o" »wi*s PoUcv, gzczególm* %»i farraewp. 
ŁlttMCWCa-ć tui... M /.atifanieniem. jaki«in 

J .  W  L A U E l i  o  
x f Róft toi«i i Fraaidis ułio 

K ^ 

. jrj)taWMW*# '• 
4 


