
Z Prus Polskich 
CHEŁMIŃSKA DYECB-

2YA. W dniu 23 go zm. by i 
25 letni jubileusz kapłaństwa 
czcigodnego ks. prób. Kujota, 
dawniej profesora w Collegium 
Marianum w Pelplinie, a teraz 
proboszcza w Grzybnie. Jaką 
miłość zaskarbił sobie były 
profesor w sercach da wniejszych 
swych uczni, świadczą ich 
życzenia i powinszowania,które 
w bardzo ozdobnych adresach 
i to od byłych uczni stanu 
świeckiego, od słuchaczy św. 
teologii w semiuaryum pel-
plióskiem i od ju£ wyświęco
nych księży ukochanemu 

•profesorowi, a obecnemu jubi
latowi w dniu zm. wręczone 
.zostały. 

GDANSK. Wydawcy i 
redaktorowi ,, Gaz.Gdańskiej", 
p. Milskiemu wytoczono proces 
za obrazę prokuratora w 
Elblągu i nauczycieli semi-
naryum w Kościerzynie. 
,,Gazeta Gdańska'7 pisze, źe 
w pierwszym terminie odczy
tano rozmaite artykuły z, ;Gaz. 
Gd.", i że prokurator obstawał 
przy tera ,źe w jednym artykule 
jest mowa O odbudowaniu 
Polski. Prokurator obstawał 
tafcźe przy tero, źe , ,Gaz. 
Gdańska" dąży do odbudowa
nia Polski. Adwokat p.Bieie-
wicz wniósł skutkiem tego o 

odrzeczenie terminu, na co się 
sąd zgodził. 

PELPLIN. Tutejszą mle
czarnia firmy Vellentin i Sp. 
nabyli okoliczni polscy gospo
darze i utworzyli między sobą 
osobną Spółkę. Do Zarządu 
należą pp. Hassę z Pomyi, 
Paweł Mania z Rajków i dr. 
Mendrzik z Janiszewa. Do 
Rady Nadzorczej należą pp. 
Franciszek Hiliar, Tournier z 
Woli, Kacki z Krolowlasu i 
Hering z Rudna. Szczęść Boże. 

Ołuctaoty nie można 
wyleczyć 

środkami, nie sięgającemi do do - ( 

tkniętego fcłonki ucha. Głuchota dopuszczał 
następuje z powodu zaognienia się 
błon wzdłuż rury uszne]. Gdy ropa 
te błony zupełnie zniszczy, wtedy 
ciężko słuch przywrócić. Ka dzie
sięć przypadków głuchoty dziewięć 
spowodowanych bywa przez katar. 

Zapłacimy 100 dolarów za każdy 
przy padek spowodowany przez katar 
którego by nie mogło wyleczyć 
leKąrstwo Hall's Catarrh Cure.Zgło
sić się po cyrkularze darmo 

F. J. CHENEY & CO,. 
Toledo, Ohio. 

Jtej?" Sprzedaje się w aptekach 
po 75 c. 

Z GALICYI. 
D y r e k t o r e m  s z k o ł y  

«ztuk pięknych w Krakowie 
zamianował cesarz znanego 
powszechnie artystę-malarza 
Juliana Fałata. 

T y t u ł  h r a b i e g o  n a  
dał cesarz właścicielowi dóbr 
Adamowi Skrzyńskiemu. 

Z m a r l i .  W  R z e s z o w i e  
zmarł dnia 8 b. m. Stanisław 
Pion, kupiec, w 37 roku życia. 

f L  u d w i k  K o z a k i e 
wicz, profesor rzeszowskiego 
gimnazyum, zmarł w Rze
szowie w dniu 1 kwietnia. 
CTbył z rzeszowskiego grona 
nauczycielskiego najstarszy 
profesor,szanowany i Kochany 
przez wszystkich kolegów, z 
których jad ni stracili w nim 
serdecznego przyjaciela, odz
naczającego się zawsze ciepłem 
koleżeństwem — drudzy wzór 
pracy, wytrwałości i charakte
ru. 

S k a l s k i  T a d e u s z .  

jeden z najstarszych, najbar
dziej uzdolnionych i najzasłu-
żeńszych artystów sceny pol
skiej, ulubieniec lwowskiej 
publiczności, zmarł 6 b, 
m. po południu we Lwowie 
w 44. roku życia, po długiej 
i ciężkiej chorobie, która w 
ostatnich latach nie pozwalała 
mu już brać czynnego udziału 
na scenie. 

D o  T o w a r z y s t w a  
dziennikarzy pol
skich we Lwowie przystą
pili w charakterze członków 
wspierających pp.: Adam Ję
drzejów icz, wiceprezez Koła 
polskiego w Wiedniu, i poseł 
Adam hr, Skrzyński. 

P . A d a m  J  ę  d  r  z  e  j  0 -
w i c z, wiceprezes Koła pol
skiego, z małżonką panią 
Gabryelą Jędrzejowiczową, 
dawali przed kilku dniami w 
salonach Jockey Clubu we 
Wiedniu, przeznaczonych dla 
gości, obiad, na którym byli 
obecni: min. Madyski z żoną, 
min. Jaworski, prezes Koła 
polskiego, p. Zaleski, wice
prezydent Izby deputowanych, 
p.D.Abrąhamowicz z małżonką, 
hr. Andrzejowie Potoccy,Leon 
hr. Piniński, Mikołaj hr. Wo-
lsński, p. Morawski ltd. 

CO SŁYCHAĆ. 
NIEMCY, W Lipsku toczył 

się w tych dniach przed 
najwyższym sądem Rzeszy 
proces przeciw Leistowi, który 
był rządca w niemieckiej posia
dłości zachodniej Afryki, zwanej 
Kamerunem: Leist postępował 
sobie brutalnie z murzynami, a 
więcej jeszcze z murzynkami, 
gdyż za to, że nie chciały 
pracować w ogrodzie, kazał je 
smagać obnażone batami, 
a mężowie musieli być widza
mi tej barbarzyńskiej procedu. 
ry. Potem osadził w więzieniu 
murzynki, a na domiar złego 

się wybryków 
przeciw moralności, korzystając 
z tego, że kobiety były uwię
zione. Niecne to postępowanie 
spowodowało bunt żołnierzy 
murzyńskich, którzy chcieli 
Leista zamordować. Stawał 
on iuż raz przed sądem dy
scyplinarnym, ale uwolniono 
go, gdyż nałożono nań tak 
uizką karę,że się to równało u-
wolnieniu.Sad lipski skazał Lei. 
stanę żlożenie z urzędu,jednakże 
przez 3 lata ma brać połowę 
pensyi. Koszta ponosi oskarżo
ny. "Wyrok sądowy głosi, że 
wszystkie zarzuty w akcie 
oskarżenia są zgodne z prawdą. 

Proces lipski okazuje wymo
wnie, że afrykańskie nabytki nie 
przynoszą Niemcom korzyści. 
Takich Leistów było więcej w 
Afryce. 

— W Lipsku zaszedł w 
tych dniach drobny nR pozór 
wypadek, który rzuca jaskra
we światło na dążność socyal-
nej demokracyi. W lipskiej 
Radzie miejskiej zasiada 4 
socyąlistów, którzy w tych 
dniach głosowali przeciw 
udzieleniu pomocy oa chrze-
ściańskie cele religijne, inaczej 
jednakże postąpili sobie socya-
liści, gdy postawiono wniosek 
o przyznanie żydowskiej gminie 
600 m., wtedy socyaliści z 
wielką skwapliwością poparli 
ów wniosek. 

Z RZYMU donoszą,że Ojciec 
św.dał posłuchanie Najprzew. 
ks. Biskupowi Likowskiemu, 
sufraganowi poznańskiemu. 

Leon XIII okazał nadzwyczaj 
ną życzliwość dla PolaKów, 
gdyż wypytywał się troskliwo 
stosunki polsko-katolickie 
w naszych archidyecezyach 
Gdy-ks. Biskup nadmienił, że 
pracuje nad dziełem Urn1 

Brzeskiej, zaczął Ojciec św. 
długo rozwodzić się nad waż 
nością Unii Rusinów z Kościo
łem katolickim, przyczem 
wyrzekł,£e oczekuje nadesłania 
dzieła. Oprócz tego przyjmo
wał Leon XIII także ks.Jaknl' 
skiego, proboszcza Biezdrowa, 

CHEŁMIŃSKA DYECE-
ZYA. Pelplin. Tych dni, i to 
już od soboty, odbywają się w 
tutejszem seminaryum duchow-
nem pod przewodnictwem 
najprzew, ks. Biskupa ustne 
egzaminy roczne kleryków. 
Najdłużej trwał egzamin z 
trżyletniego kursu (examen 
rigorosum), poprzedzony piś
miennym. 

BERLIN. W nowym kościele 
św. Piusa ukończył malarz 
artysta Kutschmann malowa
nia al fresco (na świeżem 
wapnie.) Maluje on wedle 
nowego albo raczej starożyt
nego sposobu, który poszedł 
w zapomnienie, ale teraz 
znowu znany jest, bo znalezio
no w Tyrolu instrukcyą, jak 
malować należy. Kolory sa 
mocno błyszczące. Minister 
spraw duchownych dr. Bossę 
dnia 2 Kwietnia oglądał te 
malowania i podziwiał. Wkrót" 
ce i cesarz odwiedzi ten koś
ciół. 

FRANCYA.Masoni francuz-
cy wysłali petycyą do mini
stra wojny, ażeby wykluczył 
Siostry Miłosierdzia od pielęg* 
nacyi chorych żołnierzy z 
lazaretów wojskowych. Minis
ter jednakże tak im odpo
wiedział: Zakonnice, ustano
wione w lazaretach przez 
władzę wojskową, spełniają 
swoje obowiązki bardzo wzo
rowo. Ich obecność w lazare
tach stanowi straż moralności, 
a przytem rząd najlepiej na 
tem wychodzi, albowiem kosz
ta utrzymania Sióstr, jako 
pielęgnujących w lazaretach, 
są najmniejsze. Nie ma też 
żadnej przyczyny,aby Siostrom 
uczynić zarzut,jakoby uszczup
lały komu wolności sumienia, 
One spełniają jedynie swoje 
powinności i piełęgnuią uważnie 
i zgrabnie chorych." Takie 
piękne świadectwo wystawił 
Siostrom Miłosierdzia francuzki 
minister wojny, broniąc ich 
przed masonami. 

RZYM. — 25 września 
upłynie251at od czasu,w którym 
wojsko Garibaldego R2ym 
zdobyło i Ojcu św. go zabrało. 
Liberalna rada miejska w 
Rzymie postanowiła, mimo 
biedy w mieście i Kraju, wy
prawić w owyui dniu wielkie 
obchody i uciechy, zjazdy | 
wystawy. Katolicka gazeta 
rzymska zaleca radzie miejs
kiej, ażeby urządziła następu
jące wystawy: 1) wystawiła 
nędzarzy rzymskich, o których 
obecnie nikt nie dba; 2) 
wystawę zbankrutowanych 
banków; 3) wystawę długów z 
ostatnich 25 lat; 4) wystawę* 
podatków, nałożonych od dnia 
zdobycia Rzymu; 5) wystawę 
złodziejstw, cygaństw, zbrodni 
publicznych, i tajemniczych 
morderstw, jakie się w tych 
25 latach zdarzyły; 6) wystawę 
socyąlistów i anarchistów, 
którzy z wojskiem królewskiem 
do Rzymu weszli i w nim się 

do dziś rozpościerają, Trafnie 
napisała ta gazeta, a dla 
rzadowców gorzko. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

ROZMAITOŚCI. 
JAK POKRĘTNE są poj-

mowania zaciekłych bismar-
czvków, mamy dowód z mowy, 
którą wygłosił właściciel dóbr 
Zdziechowy, p. Wendorf na 
komersie piwnym, biumwko* 
wskim, a którą Gnesner Ztg. 
ogłosiła Te wszystkie twięr-
dzenia poniżej podane w 
mowie pana Wendorffa — 
to prawdziwy primaprilis! To 
jest, że rozpowszechnionem 
jest w całym świecie mniema
nie, iż wszystko, co w tym 
dniu się czyni i wypowie za 
żart uważać należy. Przyjmijmy 
je też jako takie. — Oto 
próbka tej pokrętnej elokwen-
cyi: jeżeli wszyscy Niemcy 
i uwielbieniem i wdzięcznością 
wspominają o wielkim budow
niczym państwa niemieckiego, 
to my Niemcy mamy szcze
gólny powód poczuwać się 
do najgłębszej wdzięczności 
dla niego. Zważmy przecież, 
że my którzyśmy tutaj przy
byli przed trzydziestu laty — 
wyprowadziliśmy się wtedy z 
Niemiec, pozostaliśmy wpraw
dzie Prusakami, ale sprowa
dziliśmy się wtedy do 
prowincyi poznańskiej, do 
Niemiec nie należącej. Dopiero 
po roku 1866 wcieleni zosta
liśmy nierozdzielnie do 
północno niemieckiego związku 
a następnie do rzeszy nie
mieckiej. Bismarckowi zaw
dzięczamy, że uprawiając 
glebę własną, czynimy to na 
niemieckiej ziemi, w niemiec
kim języku wychowywane są 
dzieci nasze, w niemieckim 
języku sprawowane są rządy 
nad nami i w niemieckim 
języku wymierzana nam jest 
sprawiedliwość. Nie jesteśmy 
tu obcymy (?) nie jesteśmy 
emigrantami z Niemiec (?) ale 
jesteśmy tutaj Niemcami na 
niemieckiej ziemi, w niemiec
kiej ojczyźnie, w niemieckiej 
prowincyi poznańskiej, — My 
Poznaniacy słusznie dla tego 
najpierwsi złożyliśmy słowa 
wdzięczności wielkiemu mężo
wi w Warcinie i on to nazwał 
nas niemiecką strażą nad 
Wisłą i Wartą, i wzywał nas 
do łączności, której między 
nami niestety nie ma. Dalecy 
(?) jesteśmy od wrogiego i 
nienawistnego występowania 
przeciw drugiemu plemieniu, 
wspólnie z nami zamieszkają -
cego tę ziemię, szanujemy ten 
wielce uzdolniony naród który 
mimo tylu nieszczęść, wiernie 
i silnie trzyma się swego 
języka i swej narodowości, 
my pragniemy z nim żyć 
w zgodzie i przyjaźni, o ile to 
będzie możliwem, ale prag»-
niemy tutaj na ziemi nie
mieckiej żyć jako Niemcy, a 
nie jako obcy przybysze, 
Pragniemy od drugiego ple
mienia uczyć się, jak jedność 
czyni silnymi, powinniśmy 
wszyscy poczuwać się do ho
norowego obowiązku występo
wania w obronie niemczyzny 
i nie powinniśmy pozwolić na 
to, by jednostki poświęcając 
swoje interesa, pielęgnowały 
drzewo, z którego wszyscy 
pragną zbierać owoce. Cześć 
Bismarckowi i wdzięczność 
okażemy najlepiej czynem, 
ślubując mu, że w łączności 
i w zgodzie występować bę
dziemy w obronie niemczyzny 
jako wierna straż na wschod
nich kresach państwa nie
mieckiego. Po tej mowie 
wysłano do Bismarcka tele
gram następującej treści: — 
Na obchód 8o rocznicy 
urodzenia w. książęcej mości 
zebrało się 500 wielbicieli z 
miasta i ze wsi w starem 
mieście Gnieźnie. Zasyłamy 
naszą czołobitność i serdecznie 
życzenia, oraz dziękujemy, że 
za sprawą waszej książęcej 
mości nasza dzielnica stała się 
częścią Niemiec. Ślubujemy 
także, że silnie i wiernie stać 
tutaj będziemy na straży 

wschodnich kresów. 
Póki świat swatem, nie będzie 

Niemiec Polakowi bratem. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Wpływ klimatu na zdro
wie. 

Nie można zaprzeczyć, ^ że 
wpływ klimatu na zdrowie jest 
wielkim i z tej właśnie przyczyny 
doktorzy wysyłają, chorych na 
płuca „dla zoiiany powietrza". 
Lecz srdy chory jest biednym i 
i jechać me może, położepię jego 
staje się trudnem. Lećź 1 dla 
niego jest nadzieja. Dr. Pierce'a 
Golden Medical Discovery może 
dostać w każdej aptece i tysiące 
łudzi zrozpaczonych zawdzięczają 
mu życie. 

Aż do pewnego punktu w roz
wijaniu się suchot Dr. Pierce'a 
Golden Medical Discovery, lest 
skutecznem lekarstwem. Zwlekanie 
w leczeniu suchot jest niebespiecz-
nem. A we wszystkich warunkach 
,,Discovery" jest ulgą. Od ostrego 
kaszlu i stabych płuc leczy spiesz
nie. Każda słabość, która może bvć 
dosięgniętą przez krew, poddaje 
się temu lekarstwu. Skrofuliczne 
nadwerężenie płuc, zwane sucho* 
tami, jest jedną z nich.Dla tego 
jak i dla innego rodzaju skrofuł, 
dla zepsutej krwi, dla chroniczne] 
krztani, gardzieli i osłabionych 
płuc „Discovery" jest lekar
stwem tak pewnem, że może być 
poręczo nem. Jeśli lekarstwo 
to skutkować nie będzie zwrócimy 
pieniądze. 

Czy możecie kupi, co innego 
,.zupełnie tak dobre'* jak to? Nie 
wierzcie. 

—O— 

Pralne materyały na 
damelcie suknie letnie. 

Nowe lniane batystv wprowa
dzone są w kolorach głównie w 
paski, Unie 1 prążki. Ciężme, 
gładkie lnianki przychodzą w róż
nych odcieniach,]'ak niebieskim,ma
rynarskim, różowym, zielonym 1 
żółtawym. W pośród nowych 
bawełnianych materyi,są niektóre 
przepyszne Hindoo batysty. Krop
kowane szwajcarskie muślmki w 
kwiatv, bukiety 1 t. p. w natural
nych kolorach, na kolorowem lub 
białem tle, otrzymują pierwszeństwo 
dla ubiorów eleganckich. 

Bliższe szczegóły o panujące] 
obecnie modzie sukien damskich 
można znaleźć w następujących 
nowoyorskich pismach modmar-
skich, wydawanych przez firmę A. 
McDowell & Co: 
La Mode de Paris, $8.50 rocznie 

lub 35 centów kopia; 
Paris Album of Fashion, $3.30 

rocznie, lub 35 centów kopia; 
TheFrenchI)ressmak,er, 83. rocznie 

lub 30 centów kopia; 
La Mode, najlepsze familiine pis

mo modniarskie w Ameryce, 
kosztuje tylko 81 50 rocznie, 
albo 15 centów egzemplarz. 
Nie kupować z kramiku ga?-e 

ciaskiego innego pisma modmar* 
skiego, ]ak powyżej wymienione, 
albo też zamówić sobie które z 
nich wprost od Wydawców, pod 
adresem; McDowell & Co , 4 West 
14th Str., JSew York City, New 
York, 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA 

]^a sprzedaż 
5 FARM po 40 akrów każda, 8 mil 
od Winony, na sprzedaż pod łat-
wemi warunkami, lub do wymiany 
cżęściowo na czyste property. 

Zgłosić się do biura panów: 
Smith, Posz & Gile 

66 W. 3rd Str. 
Winona, Minn. 

GRUNTA DAB9IO 
czyli 

Homesteads. 
Poszukujemy tysiące rodzin 

do bezpłatnego osiedlenia sie w 
Red Kiver Valley w Minnesocie. 
Mapy wskazujące dokładnie poło
żenie, wydział, miejscowość i 
wvmiar wysyłamy bezpłatnie tym, 
którzy się po to listostowme zgło
szą do Land Commisioner, Great 
Northern Railway w St. Paul, 
Minn. 

C.R.HAWLEY&CO 
w Śay CSftf 

(MICHIGAN.) 

810-81J: Washiogton Str 
TOWARY ŁOKCIOWE. 

PŁASZCZYKI i FUTRA dla 
dam KARPETY i FIRANKI. 

Największy Skład Towarów Łok
ciowych w Północnym Michiganie 

Zawitajcie do naszego składu, a 
kupując od uas, możecie oszczędzić 
pieniędzy. Dostaniecie najlepszy 
towarpo jak najtańszych cenach. 

€- R. HUVLEV & CO. 

—o— 

100 
Par kryształowych 

OKULARÓW. 

Części na nosie oparte 
złotem powleczone. 

Zwykłą ęena $2 
sprzedajemy per 1 

$1.00 
za parę, jeśli to o-
głoszeuie wytniecie i 
ze sobą, przyniesiecie. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

74 — E. 3rd Str. 
Winona, Mian. 

Polskie apteki 

CHICAGO 
709 Milwaukee ave, 
970 Blue Island ave. 

Complexion Praam. 
SatlifBellsa fiuriitMd 

or money nhiM. 

& 
DR. BONRERA 

STRIP PIERSIOWY 
leczy pod gwarancyą kaszel, zazig. 

bienie 1 wszelkie choroby gar
dła i płuc. — Cena 25ct. 

i 50ct. — Dobrych a-
gentów potrzeba w 

każdem miej -
scu. 

DR BONKEUA 
STOMACH I51TTJEIŁS 

(GOUZKA WÓDKA; 
wzmacnia organizm, lecay choroby 

żołądka oraz wątroby, i nie
strawność. Znakomity 

środek przeciw fe
brze i zazię

bieniu. 
Ceua Sl.OO. 

KOMPLETNY WYBÓR LEKARSKICH 
I CHIRURGICZNYCH INSTRU

MENTÓW, pasków u a rupturg, 
bandaży i krukwi, lekarstw 

specyalnych krajowych 
i importowanych. 

PIJAWKI SZWEDZKIE 
Zamówienia pocztą natychmiast za

łatwiane do wszystkich o/.ę-
ści kraju po odebra

niu ceny. 
^^Przyślijcie centową markę pocz 

tową, a dostaniecie odwrotną 
pocztą cyrkularze i rady, 

jak użyć sławnych fa
milijnych lekarstw 

Dr. Bonkera. 

J. H. Xelowski 
709 Milwaukee ave. 

CEICAOOIll 

Ceny targowe 
worosA. 

P s z e n i c a — N r .  I  w i o s e n n a  5 3  
zimowa 50 cen 
O w i e s -  2 8 c  
K o r r 45g 
J ę c z  m i e ć  N r . 3  43c 
Jaja 9fl 
vM ą k a- Winona Patent $3.60 
Straight, £3 40 ̂ ir. 1 Bakers $2.80 
P a s z a  z k o r n u  —  3 3 . 0 0  z a  
beczkę 
O t r ę b y :  b r a n  $ 1 3 0 0  
shorts $14.00, middlings Ś14.30 
ground feed S'20 
S i  a  n  o  d z i k i  e —  5 . 0 0  
Tymotka S8.25 
K o n i c z y n a  £ 5  0 0 .  b u s z e l  
Tymotka 2.25 buszel 
M i ód lOe 
Kury wypraw, 7 c., kurczęta lOo 
Mięso żywe: 
wieprzowina $4.25 wołowina 84 00 
cielęcina 3.50 
Masło 14c 
Kartofle 65c. buszel 

CHICAGO 
Pszenica —41 
Owies. — 28e. 
Kom.—47 

JHILnATJKEKi 
Pszeaica— 64 
Kern—No3. 
Owies — No. 2 — 32 

Pszenica — 65 


