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Odkrycie bieguna 
północnego. 

Dzienniki piszą o niezwykle 
ciekawej wiadomości, mianowi 
<jie o odkryciach* dokonanych 
przez podróżnika uorweskiego, 
Fritj rfci Ninsena, na biegunie 
Północnym. Mial <n przy 
niespodziewanej vv tvoii okoli 
cach temperaturze 2 sropni 
-ponad zerem, dotrzeć do łań
cucha wzgórzy na samym 
^biegunie i zatknąć tam sztandar 
norweski. Taką mniej więcej 
jest treść depeszy, jaką przed 
Kilku dniamiotrzymała księżna 
następczyni tronu szwedzkiego 
i Norweskiego. Depesza ta 
•wywarła w całej Skandynawii 
nadzwyczaj silne wrażenie. 

Wkrótce, bo 24 czerwca 
br., będzie dwa lata, jak 
Fritjof Nansen popłynął na 
okrę:ie ,,Fram" (znaczy 
„Naprzód") z załogą, złożoną 
z ludzi odważnych. Przez długi 
cza9 nie miano żadnej wieści 
o wyprawie, którą uważano 
za straconą. Na szczęście, zdaje 
si(j, że jest inaczej, że Nansen 
w rzeczy samej doprowadził 
wielkie swe przedsięwzięcie do 
skutku i zdarł nakoniec zasłonę 
z tajemnicy. 

Jak wiadomo, Nansen przy
puszczał, że na morzu Północ-
nem istnieje prąd morski stały, 
pędzący od brzegu azyatyCkie-
go przez ocean Lodowaty aż 
do zachodniego brzegu Gren 
landyi, przebiegając przez sam 
biegun i że pod biegunem 
znajduje się morze wolne od 
lodów. Na poparcie swego 
przvpusze/,enia Nanseu powo
ływał się na drogę, którą 
przebiegi statek ^JeHnette", 
rozbity przy ujściu L^ny. Stąd 
wnioskował, że najlepszym i 
najpewniejszym epjaobdm do
stania się pod biegun je?t 
oddanie się powyższemu prą 
dowi, który niezawodnie za
wiedzie okręt pod ów uoragnio 
ny biegun. 

Wsparty kwota 280 000 fr., 
danych przez rząd norweski, i 
sumami powstaierm ze akładeK 
publiczności, Nausen zbudował 
o&ręt. 800 beczek objętości 
mających o kształtach wyłącz
nie przeznaczonych na tę cięż-
ką i niebezpieczną wyprawę. 
„Fram" zbudowany był cały 
z drzewa dębowego, obitego 
żelazem, z potężna maszyną i 
0 kształtach tanich, że nacisk 
lodów nie mógł go na wierzch 
wyrzucić. Na takim okręcie 
Nansen miał zamiar popłynąć 
ku wielkim lodom północnym, 
pozwolić się przez nie ogarnąć 
1 płynąć z niemi aż do bieguua. 
Liczył on, że podróż potrwa 
co najmniej 2, a najwięcej trzy 
lata. Mimo to, nie chcąc nic 
zostawić wypadkowi, wzięto 
żywności i opału na lat 
pięć. Miano także, o ilebv 
okoliczuości pozwalały, płynąć 
pod żaglami dla oszczędzenia 
węgla. Nansen tak silną wiarę 
miał w powodzenie swej wy^ 
prawy, że wziął ze soba żonę. 

Wieść, podana przez dzienni 
ki włoskie, zdaje się przeko
nywać, że wyprawa ta, śmiało 
obmyślona i dzielnie wykona
na, spełniła swój cel. Jeżeli 
tak jest w istocie. Nansen 
stanie obok największych 
odkrywców ludzkości. 

JAK TO ŻYD 
sprzedawał krowę. 
Żyd Icek Feinkerl miał jednę 

wielką słabość: lubił bydłem 
handlować, Włóczył się po 
jarmarkach z krowami, które 
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chudością i brudem odstraszały 
nabywców. 

— Co to szkodzi, że są 
chude, za to mają tłuste mliko, 
a brudne to one nie są wcale, 
tu już taki ech szwaicarski 
gatunek — zapewniał Icek 
interesowanych. 

Było to na iednym z więk
szych jarmarków. Sprzedał już 
dwie krowy, pozostała mu 
jeszcze mała, zbiedzoaa, zwy
czajna chłopska krowina, lecz 
0 niezwykle duźem wymieniu. 

— Panowie i godne osoby, 
— wołał Feinkerl — to jest 
moja krowa* jakiej nigdzie nie 
buło, mało żre, a dużo mlika 
daje! To jest fein gatunek, 
osobłiwoszcz! Mame od te 
szlicne krowkie buło troche 
szwajcarskie, a tate całkiem 
holenderski !Auf meinemunes.,. 
Co una ma za wymieńcze! 
Takiego wymieńcza jak una 
ma, żadna krowa nie miaia 
na cały świat! A co tam jest 
za mliko! I słodkie i kwaśne 
1 ser i simietane i masło i 
różne delieye! 

Ludziska potrząsali głowami: 
niektórzy pootwierali gębę z 
podziwu. 

— Jagna, — szepnął chłop 
z boku stojący do baby, po 
żerającej wzrokiem osobliwszą 
krowę — Jagna, możeby tak 
cę gadzinę kupić? 

— Musi być droga — 
westchnęła baba. 

— Popytaj... 
— Dażoż to Icku chceta za 

krowinę ? 
— Krowinę? — przeciągnął 

żyd. — Przecie to cała krowa!... 
Organist Łykałki dawał mi 
sześćdziesiąt papierków... Ona 
mnie samego kosztuje sześć 
dzieeiąfc dwa. 

— Za ile? — powtorzył 
markotnie chłop, słysząc takie 
sumy. 

— Jak brat, żeby nie obeł-
gać, oddam pani Agacze za 
sześćdziesiąt pięć! Potrzebuję 
przecie zarobicz papierka, praw
da pani Agato? — zwrócił się 

galanteryą Feinkerl do baby. 
— Jużcić przez zarobku 

trudno, ale mnie się widzi, co 
Icku cyganicie. 

— Co pani Agata mówi? 
Muie cały powiat zna, żebim 
tak zdrów buł... 

— Oj zna cie, zna szachraju 
jeden! — wpadł nagle głos ze 
środka zebranych i za nim 
uuazał się pan Dratewka, 
generalny opiekun nóg chłop
skich i odcisków. 

— Co to jest szachraju? — 
zaperz>ł się Feinkerl. — Pilnuj 
pan swoje kopyto, tu nie po
trzebujesz nos wetchnącz. 

— Ludzie, jak mego patrona 
kocham, nie kupujcie krowy 
od niego!... 

— Bez cóż tak? zagadnął 
podejrzliwie chłop. 

— Lacego?rzekła na to baba. 
— Zaraz sze pokaże? — 

ciągnął Dratewka zamierzając 
ku krowie. 

— Co sze pokaże/ Gdzie 
sze pokaże? — wrzasnął żyd, 
zastępując szewcowi drogę. 

— Na bok żydzie, bo szewc 
idzie! — huknął basem pijany 
Dratewka. 

— Niech wszystkie kopyta, 

dżurawe buty i zgniłe skóry 
idą, to dla nich tu nima drogi! 
— krzyczał żyd, zasłaniając 
hałatem krowę. 

E, won do djabła, pókim 
grzeczny! — syknął szewc, 
chwytając żyda za bary i 
wywijając nim młynka. 

— Ge wait! Rozbój! Połicaj! 
— darł się Feinkerl uwięziony 
w tłumie ciekawej i rozbawio 
nej gawiedzi. 

— Tymczasem Dratewka 
obejrzał uważnie potulnie sto
jące bydlę, dobrał się do ogona 
i pociągnąwszy lekko podniósł 
rękę w górę. 

— Patrzcie! zawołał. 
— Jagna, widzisz —szepnął 

chłop. 
— Widzę... 
— Co to jest. 
— Juści ogon... 
-— To nie ogon, —objaśaia 

z tryumfem Dratewka —to jest 
prawdziwy kulton żydowski! 

— Bójta się Boga! — rozle
gają się zdumione głosy. 

— A wymię... wymię, jak 
mego patrona kocham wydmu
chane... 

— Jagna — zaczął znowu 
chłop, 

— Co? —słyszysz? — Jużci 
slysę.. 

— To ci nieokrzcony. Pieska 

dusza!... 
Do magibtratu z nim! 

— zadecydował Dratewka, 
ciągnąc krowę za sobą. 

— Do magistratu! powtórzyli 
słuchacze i popychając oszoło-
łomionego Feinkerla, kułako-
wali go przez drogę. 

—• W Magistracie toczyły 
bię już rozmaite spory. Jakiś 
wieśniak przyłapał małego 
żydziaka na kradzieży gęsi, 
żydówkę przyprowadzili z fał" 
szywą śmietanką, to znowu 
pies golibrody wypił babie 
mleko. Chłopi przyprowadzili 
psa i jego pana; pod nogami 
skowycząc, plątała się )%ł 
inna psina. Zgiełk i rej wach. 
— Oszustwo, panie burmistrzu 
ujawnione oszustwo i stwier
dzone świadkami, — zawołał 
Dratewka, wszedłszy do kan-
ceiaryi. 

— Co się stało? 
— Feinkerl, ten sam, cd 

mnie tak podle urżnął w 
przesdym roku, znowu się 
zjawił z fdłszywą krową na 
jarmarku, jik mego patro... 
Dać go tu!... przerwał ojaiec 
miasta. 

Dratewka skoczył po loka i 
za chwilę wciągnął go do 
kancelaryi, za nimi wtoczył 
się tłum. 

— Baran! Porządek! — 
krzyknął burmistrz. Woźny 
zawinął się szybko z przybyły
mi, zostali tylko główni 
świadkowie, żyd i Dratewka, 
Spisano protokół i zatrzymano 
Icka i krowę. Znawcy 
weterynarz stwierdzili podpi 
sami askarżenie Dratewki, jako 
ogon był fałszywy, wymię 
szpikulcem przekłute, wydmu
chane i spuchnięte. 

Sprawę oddano do sądu. 
Icek wyrokiem jednogłoś

nym skazany został na dłuższy 
wypoczynek we więzieniu 
Udowodniono mu bowiem 
wiele nieczystych sprawek 
siedział więc i rozmyślał nac 
marnościami tego świata. 

— Co to szkodzi, — dumał 
że mnie poprosili trochę sie-
dżyć, ale za co te zidki takie 
biedne, że ich nawet szewcy 
prześladują?.,. 
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gUrtjj&fe gtjopfpdjrosrfstt# 
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Slingtooob, 2fIL, 17. Oct 1893. 
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k. 272 
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ie Sente, betten id) ntidj antoertraute, fonnten mir 
ni$t łjelfen. Sfor Stetbine fteUte mtój Ijer. 3^nen 
ben beften etfola toimfĄenb, t(£rgebenfł grau aft. 2Boob. 

Dr. Mfes' lensine W! 
SRUed' Słcftaratibc 9łeti>ine ift bei alien 

1 ftlafdje foftet $1.00; fed)§ glaiĄen 85.00. erprefetrei. 
62 enttjtUt toeber Opiate no® aefiyjtliĄe ©ioffe. 

Kucharki 
POLSKA 1 "AM" 

m SKA 
aawierajjca 
kilka set 

przepisów kucharskich. 
dla młodych mężatek, kucharek 
gospodyń na tanie i smaczne przy
rządzanie rozmaitych potraw, a 
szczególnie zup, sosów, jarzyn, 
potraw mięsnych i postnych s 
uwzględnieniem potraw polskich, 
caianiywieie barszczu, bigosu, zra-
«ów, flaków, i pieczywa asnerykań-
ikiego ja«o to: cakes, biscuits 

muffins, pies, itd. 
OŚNA 60 o. 

Moina tą książkę dostać w księ
gami II. DERD 9 WSKIEGO w 
Wj nona, Minn 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

ii a rogu ulic 5 tej i Cariwona 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domu 
potrzeba. 

*94BhLekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. 

Towar drogieryjny,iako 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 
parna MIECZYSŁAWA KOWALEWSKIEGO. 

FSEGONDIATIONAL BANK 
f COR. 2.nd & CENTER STR., WINONA, MINN. 

'^QA^ED IJ^ 1871 

Kapitał i nadwyżka $400,000 
S'fi]Największy ze wszystkich banków w południowej 

Minnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechowane 

w nowej ogniotrwałe! szafie Corliss Burglar-Proof Safe. 

U r z ę d n i c y .  
J. A. PRENTISS, prezydent. W. H. GARLOUK, Kasyer 
Wm. H. JLAIRD, 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 La^rd Norton 
W.H.Laird of L. Norton Co L. R. Brooks of Bivoks Bros. 
H. Choate, ofH. C-hoate Co O C. Tucker, Kapitalista. 

;£fh, W. JET. Garlook, Kaeyer. 

t-ie procenta od pieniędzy na krótszy czas złoźonycn. 
Kupuje nię i SDrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób z» 

atwia sie pod korz stnomi warunkami. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

WYSTAWA 
wiosenna 

DAMSKICH 
KAPELUSZY 

podług najnowszej francuskiej 
mody. 

Janowa Bockel 
221 E. 3rd Str. 

BEtaa* 

COŚ PIĘKNEGO 
— w — 

Mi iiwiiioiiol. 
Z a w i e r a :  

. Papuga, powiastka. 
, Falma Kwietniowa, powiastka 

3, Smutne skutki niemądrego figl^ 
powiastka. 

4. .Nieuczynność, powieW. 
Przeczucię, powiastka. 
LudwiKa i Helena, powteśA. 

7. Złotówka, powiastka. 
3, Trzy przy.iaoólki, powia gt'K». 
CK NA ' 30 o. 

i' Moina tą książką dostać w ibfśf 
parni R. DERD O W8KIEQ0 « 
Wiaona, Mmn. 

Książki do; nabożeń

stwa' 
Dziecię do Boga 20 
Dziecię do Boga M$giot«mi bra# 

garni .-.30 
fi wiat niewinności dla d-zieci pols

kich w Ameryce 26 
„JŁsiąleczkfe" do nabofteństwa dla 

młodzieży, złocone brzegi, słooo* 
ny tytulik, półskórek z -»*<ytoli" 

Jkiem IJósefa Chooiszewial^o] 
85 

Ta sama ksąłeczka oprawna vi 
skórkę b obrazkiem.. 95 

Ta sama „Książeczka do nabofteń-
^atwa dla młodziefty,, s okuciem 

zameczkiem.....^,. .1^.25 
Fa sama opTawna w ko6d słoniową, 

albo w aksamit.* 1 
4 *  D l a  d  o r a s S  y  o  h .  

1NIÓŁ SYROŻ oprawny w morką 
złocone brzegi 1.00 

4 . n i ó ł  8 t  r ó i ,  * *  o p r a w r i y  w  
skórkę. brzegi, z okuciem, 
zara-ev'y.i<t'.-- złotym tytulikiem 

$1.50 
ANIOŁ STłioŻ oprawny w kold 

słoniową lub w aksamit...3.0© 
5ŁOTY OŁTARZYK, mocno O-

prawny ze złocony nr $ tytulikiem 
100 

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

- OŁTARZYK POLSKI 
ze złoconemi brzegami 1.40 

BO sprzączką z okuciem §.00 
DUNIN opraw, w skórkę 1.50 

M złocone brzegi l.Ti * 
" ze ^ sprzączką 3.00 j 

O g r ó d e k  D u c h o w n y ,  
prawny w skórkę, złocone brtt* 
gi, z obrazkami na okładce,'jst* 
conym tytulikiem $1.50 
Ta sama ksi%ika z zameczkiem 
i okneiem 2.00 

W i a n e k ^  M a r y i ,  o p r .  W  
sWrky 1 .fi 

W i a n e k  M a r y i ,  I ł o c o n y  
©tulik i z*"<* ^ • brzegi- ...l.K 
W i a n « i- .*• a r y złofoat 

ł Vieai I 
• • 

MINNEAPOLIS BREWING CO. 
Piwa Lagrowe. 

STACYA SPRZEDAŻY 

W WlNONIE 
BIURO: 1@® 13. SmllStr 

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. LAIKD, 
Wiceprezydent, 

\VM. HAYES, 
Sekretarz* 

WINONA 
Lumber Comp. 

Piła chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje sig hurtownie: 

Deski, Szyngle, Pale i Lalle. 
Biuro i warsztaty 

Front Str., Winona, Minn. 

APTEKA NIEMIECKA 
' J: W. Lauer'a 

Bant WBZjst* 
Winonie,« tak-
•kolioy i aku-
ksiywaniu za-
ktei lekarstw 
irarlw orat ta-

kimPolak*a € 
će farmeroa M 
ratnosci wp 
mówień, s 
1 W8zelkick Ur 
ciości. 

sprzedaje cząstko w o 
DBOG^RYE. LEKI I CHEMIKALIA 

«FARBY, OLL7E. POKOST i t. d. 

9iyste wiDa v likery na /k lekarski. - Drzewa farbtad? 
ciatervały f5ł

;rbiar«^"if w ogóle. — Za *nmienn* prtyr%0 
fcgnij lekarstw, tudzie* ich tobroć daj* 814 ynaramyyą. 

Ufam, iż Kochani Urno' ^w nzozegóin.# f>rr*m 
sas*6ł|oaÓ Biiłi* będ Aaufanieniem. jakiem mute 

e. j, W LAUEli o 
X ' Eó§ leitj i Fraaslis uiio 

( yM 


