
S Z L Ą S K .  
OPOLE. Dnia 15 maja 

toczyła się przed tutejszym 
sądem sprawa przeciw robot
nicy Maryi Wyrwis z K., 
która była posądzoną o kra
dzież. W d. 28 marca br. odby
wało się wesele w Damaraczu. 
Pani młoda, córka chałupnika 
F., zarzucała swemu narze
czonemu, że bardzo często z 
innemi dziewczynami tańczy 
i płacząc opuściła salę i 
-usiadła sobie na ławce w izbie 
przyległej, poczem wkrótce 
zbliżyła się do niej owa Wyr
wis, niby chcąc ją uspokoić,a 
tymczasem skradła jej z 
kieszeni portmonetkę zawie
rającą 12,25 mk. Gdy. pani 
młoda z ławki wstała, chcąc 
gościnnemu za coś płacić, 
spostrzegła, że pieniędzy nie 
ma. Zaraz padło podejrzenie 
na Wyrwisową, która tylko 
sama przy pani młodej 
siedziała. Także pewien gość 
widział z okna. jak Wyrwiso
wą tej ostatniej coś z kieszeni 
wyciągała. Złodziejka już 
była dwa razy karana za 
kieszonkowe kradzieże. Sąd 
skazał ją teraz na dwa lata 

•do domu poprawy. 

BYTOM. Przez nieostroż
ność hamulcowego Kroto-
chwila został zabity dnia 18 
lutego robotnik Piekarski w 
kopalni „Richterschacht". 
Krotochwil wciągnął wbrew 
przepisom windę przed wyda
jnym w tym celu sygnałem. 
Piekarski dostał się wskutek 
tego pomiędzy ścianę i windę i 
został zmiażdżony. Sąd by
tomski skazał teraz Kroto-
.chwila za lekkomyślne zabój
stwo na trzy miesiące więzie
nia. 

RACIBÓRZ. W zeszłym 
tygodniu poszła wdowa Józefa 
Czich do sieni piekarza Z., 
gdzie usiadłszy, zaczęła pić 
gorzałkę. Krótko potem 
upadła na ziemię. Ludzie 
myśleli, że kobieta jest tak 
bardzo pijaną i posłali po 
policyą. Ale gdy Czich żad
nego znaku życia z siebie nie 
wydawała, posłali po doktora 
Breslauera, który już tylko 
śmierć wskutek paraliżu mógł 
stwierdzić. 

Z GALI0Y1. 
DOKTORAT. Michał 

Wiktor, rodem z Tarnobrzega, 
otrzymał na universytecie 
jagielońskim stopień doktora 
wszech nauk lekarskich. 

JAN ZACHARYASIE-
WICZ, powiesciopisarz,który 
przeszło 100 tomów swej pracy 
puścił w obieg, obchodzi w 
tym roku jubileusz 40 letniej 
swej działalności literackiej. 

W,GALICYJSKIEJ WSI 
Brzezinie pod Oświęcimem 
wybuchnął raz wtóry pożar. 
Spaliło się tam wogóle 8 
domów, 54 stodół i 148 
mniejszych zabudowań. 15 
ludzi poniosło śmierć w pło
mieniach. Szkoda wynosi 
95,000 złr., a zabezpieczono 
tylko za 39.000 złr. Spaliło 
się 26,000 złr gotówką. Widać 
że w Galicyi nie są znane 
kasy oszczędności, a choć 
może istnieją,, lud wiejski z 
powoduwielkiej ciemnoty nie 
chce z nich korzystać. I u 
nas zdarza się często, że 
włościanie i robotnicy chowają 
pieniądze w domach i w ziemi 
zamiast składać je w kasach 

oszczędności, gdzie są nietylko 
dobrze przechowane, ale jesz
cze przynoszą odsetki. 

TO I OWO. 
CRRZEŚCIAŃSTWO W 

JAPONII. Niezwykle szybkie 
przyswajanie zewnętrznych 
form cywilizacyi nie pozostało 
bez wpływu i na duchowy 
rozwói Japończyków. Nowe 
formy życiowe odbiły się d* 
religijnych wierzeniach miesz
kańców Japonii. Chrześjiańst-
w o, wprowadzone przez misy* 
onarzy hiszpańskich i portu
galskich jeszcze w początkach 
XVI wieku, nie mogło czynić 
postępów pośród narodu 
uieczułego na naukę miłości i 
przebaczenia, I istotnie wbrew 
rozporządzeniu i równości 
wyznań Japonii, chreeścianie 
Japońscy byli upośledzeni; nie 
dowierzano im i wątpiono o 
ich patryotyzmie. W niektó
rych prowincyach ulegali na 
wet prześladowaniu i nie wolno 
im nawet zajmować urzędów 
państwowych. Władze miejsco
we robiły misyonarzom 
chrześciańskim najrozmaitsze 
trudności, w szkołach japoń
skich nie znoszono wcale 
Dauczycieli chrześciańskich. 
Obecnie ,,Journal de Geneve" 
donosi, ił ostatnia wojna 
zmieuiła całkowicie pojęcie Ja
pończyków o Chrześciaństwie. 
Od chwili rozpoczęcia kroków 
wojennych chrześcianie w 
Japonii okazali szczery patryo-
tyzm; tłumnie uczęszczali na 
nabożeństwa, odprawiane na 
intencyę wyjednania zwycięzt 
wa dla oręża japońskiego, 
brali udział w dobrowolnych 
składkach na chorych i ranio 
nych Japończyków, a żołnierze 
chrześciańscy udawali się na 
wojoę. Dowóizcy nie mogli 
nachwalić się postępowania 
żołnierzy chrześoiańskich, a w 
dodatku znak czerwonego 
krzyża obudził poszanowanie 
nawet w pogańskich szeregach 
armii. „Wojna — pisze genew 
ski orgań — zapewniła nauce 
chrześciańskiei zupełne zwycięz-
two w najbliższej przyszłości." 

MŁODZIUTKI Litwin prze 
jeżdżał niedawno przez Króle
wiec; podróżnik ten liczy 
dopiero lat 9, niedawno stracił 
matkę i obecnie dąży do ojca 
zamieszkałego w Ameryce. Na 
lewej ręce nosi białą przepaskę, 
na której wypisano wielkiemi 
głoskami „uprasza się uprzej
mie pp. urzędników oddać 
mnie następnym, dopóki nie 
dotrę do miejsca przezna
czenia.'7 Chłopiec udał się do 
Berlina, ztamtąd pojedzie do 
Hamburga, gdzie znajduje się 
służbie 16 letni8 siostra jego; 
następnie udadzą się oboje do 
Ameryki. Maleńki wychodźca 
cieszy się ogólua syinpatyą 
podróżujących. 

Z PRAWD ŻYCIOWYCH. 
Pewien człowiek najfatalniej 
finansowo z dawna stal; grosza 
mało zwykle miewał — za to 
długów wiele miał. 

Gdy unikać wierzycieli już 
mu prawie brakło sił, siadał 
zwykle we winiarni i tam wino 
smacznie pił.Tam topił zwykle 
robaka w szklankach różnych 
tęgich win, na które ciągle 
pożyczał 1 wybijał klinem klin. 

Raz, gdy siedział przy 
butelce podziwiając wina smak. 
człek znajomy doń się przysiadł 
i w rozmowie rzekł mu tak: 
„Powiedz, proszę przyjacielu 

wystawiłeś weksli blok, jednak 
siedzisz wciąż w winiarni i 
zapijasz winny sok. Czyż nie 
boisz się człowieku, że cię 
spotka tutaj ktoś z wierzycieli 
twoich licznych, i przykrego 
powiecoś? 

A on na to rzekł z uśmiechem 
„miły bracie, zaraz znać, że 
nie umiesz z hzyologii ludzkiej 
nauk cennych brać. Nie, nie 
spotkam tu nikogo wierzyciele 
pieniądz cenią, więc na wino 
cie stać ich".... 

Gdy pragnąc opisywać twych 
przyjaciół wady, robisz z nich 
w myśli przegląd, jak wojska 
na mustrze, posłuchaj satyryku 
mej życzliwej rady i najpierw 
opisz tego, kogo ujrzysz w 
lustrze. 

Z m i a n a  g u s t u .  —  
Wiesz co aniołeczku, te twoje 
cysęara są takie nieznośne — fe! 

— Ja palę zawssse te same, 
a pamiętasz, jak ci to pachniały, 
kiedy się o ciebie starałem. 

ŚWIĘCENIE niedzieli w 
Austryi zostało zaprowadzone 
z dniem 1 Maja. Składy są 
tylko od godz. 7 do 12 przed 
południem otwarte. 

OBURZAJĄCE NIE POSZA
NOWANIE. Wiedeński,,Ekstra 
blatt'' donosi co następuje: 
„Pewna wiedeńska firma 
przewozowa otrzymała polece
nie sprowadzenia do Wiednia 
kilfcu wagonów kości zwierzę 
ey/.h z Tatar-Bazardżyku z 
B^lgaryi, na użytek pewnej 
fabryki nawozów sztuczuych 
w Erlau. Jak wiadomo, 
Tatar-Bazardżyk, dawniejszy 
plac boju w wojnie rosyjśko-
tureckiej, jest dziś stacją 
drogi żelaznej nieopodal Fili-
popola. Wagony podążyły 
spokojnie w drogę do Wiednia, 
przybywszy jednak na granicę 
węgierską do Semlina,zacieka
wiły miejscowych urzędników 
nadzoru sanitarnego, którzy 
pragnęli bliżej przypatrzyć 
się zawartości wagonów. Któż 
opisze przerażenie i oburzenie 
lekarzy i urzędników cłowych, 
gdy zobaczyli, iż między 
rzekomemi kośćmi zwierzęce 
mi znajdują się tysiące kości 
ludzkich. Policya wdała się w 
tę sprawę i nakazała uroczy
ście pochować szczątki 
ludzKie na cmentarzu pod 
Semlinem. wagony zaś zresztą 
towaru zaaresztowano, obkła 
dając firmę przewozowa karą 
2000 zł. za podanie fałszywej 
deklaracyi frachtu. Kości owe 
pochodzą niewątpliwe z cmen
tarzysk, a świadczą haniebnie 
o poszanowaniu Bułgarów dla 
zmarłych'', Tak opisuje dzien
nik wiedeński to oburzające 
zdarzenie, dodając, iż sprawa 
rozegra się przed sądami 
wiedeńskiemi w proeesie, 
wytoczonym firmie przewozo
wej. 

FRASZKI. 
— Chcę wiedzieć jak sig nazywa 

ten pan, z którym wczoraj chodzi-
łas na rynku! 

— Poco, proszę ojca. 
— Jakto, po co? 
— No takr Poco.... 
— Jak ty śmiesz tak ojcu odpo

wiadać! Mów mi zaraz iak on si§ 
nazywa? 

-- No Poco.... pan Poco z 
Wrocławia. 

— Ależ ia nie pytam o owce. 
— No i bydło chwała Bogu 

też zdrowe! 

Kąpał się, 
-— Antek! Nieznośny chłopaku, 

przyjrzyj si§, jaki ty brudny jesteś! 
Czy ty sig nie kapiesz wcale, esy 
co?.. 

— A jakże, proszę pani maj
strowej .... Przecież zeszłego lata 
kapałem się, aż dwa razy w Odrze» 

J e g o m o ś ć  ( s t a r a j ą c y  s i ę  o  
rękę córki pewne] wdowy, która 
sama ma jeszcze zamiar wyjścia za 
m%ż.) Łaskawa pani, oddawna iuż 
było mojem najgorętszem życze
n i e m .  . . .  

W d o w a :  N i e c h  p a n  t y l k o  
mówi wyraźnie, chcesz pan być 
ojcem moje] córki lub też synem 
jej matki ? 

Gimnazjum polskie w Cie-

szinie 
nareszcie będzie w przyszłym roku 
szkolnym otworzone mimo wielkie
go zmartwienia tych, którzy agitują 
w myśl „Schulvereinu" niemiec
kiego. Nadsyłano rozmaite małe 1 
znaczne dary, które dosięgły kwoty 
45 tysięcy florenów. Lud śl%ski 
dobrowolnie się opodatkował. Z 
Galicyi, Królestwa, Wiekopolski, 
nawet z za morza, z Ameryki 
przysłano ofiary, a największą, p. 
Jerzmanowski z Nowego Yorku. 
W marcu podano prośbę do Rady 
Szkolnej z prośby o zatwierdzenie 
i pozwolenie na otwarcie, a gdy 
pierwsze podanie dla pewnych bra-
ków formalnych zwrócono, wysłał 
ponowną proźbę 2 zm. Starania o 
nauczycieli są, w toku. Dotąd 
zgłosiło się do pierwszej klasy 30 
synów chłopskich; liczba ta wkrótce 
niezawodnie się co najmniej podwoi. 
Sekretarz wyraża nadzieję,że pomi
mo rozmaitych germanizatorskich 
pogróżek, z pomocą Boską i ludzką 
uda się wszystkie przeszkody prze
zwyciężyć, pozwolenie rządu uzys
kać i dzieło upragnione w bieżącym 
jeszcze roku do pomyślnego dopro
wadzić skutku. 

Dalej polecono również zarządowi 
„Macierzy" otworzyć osobny komi
tet, który ma .wypracować i ogłosić 
drukiem w języku polskim i nie
mieckim na danych statystycznych 
oparty memoryal krzywd, jakich 
ludność polska na Ślązku doznaje, 
przedewszystkiem w dziedzinie 
szkolnictwa i oświaty. 

Na wniosek włościanina Prze-
woźniaka, wśród hucznych oklas-
ków uchwalono wyrazić podzięko
wanie p. Żółtowskiemu za należytą 
odprawę daną odstępcy Molinowi. 

W końcu przez powstanie 
wyrażono wdzięczność wszystkim 
redakeyom pism polskich, które 
sprawę gimnazyum z zapałem po
pierają, a przewodniczący, dzięku
jąc raz jeszcze wszystkim za przy
bycie i udział w naradach, zamknął 
posiedzenie. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

MAXA 

S z c z e r e  p o w i t a n i e .  
Kochanego sąsiada!: Jakże tam w 
domu? 

Owce dzięki Bogu zdrowe. 

NOWY SALON Braci G-rie-
8el,w bloku Pelcera,z głównym 
wchodem od Market ulicy, 
jest wiele obszerniejszy, aniżeli 
był ten, który ci panowie dotąd 
dzierżyli. Przyciąga mianowicie 
gości ta okoliczność, że w 
główne] sali są stoły i mnogie 
krzesła, a nadto osobny pokój 
dla chcących siedzieć osob
no. Ludzi w tej, po starokraj-
krajsku ^ urządzonej, oberży 
zawsze jąk w ulu, łecz mimo 
to każdy szybko dostanie 
czego zwżąda,i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy teraz w całem 
mieście wygodniejszej gospody 
nie znajdą, jak u Grieslów, a w 
połączonej ich z salonem 
groserni wszystko mogą kupić, 
co z miasta dla kuchui i stołu 
sprowadzać muszą. Powietrze 
tak w salonie, jak i groserni 
jakuajczystsze i w obydwóch 
zawsze przyjemnie ciepło. 

Sr. 272 
E. 3rd Str. 

w środku 

miasta 

Narożnik 

W domti 

NASZA POŁSRA APTEKA 
w IV wardzie 

/anno. na »Iic 5 tej i Carlmona 
potrzeba!>na W8zystko 00 tylko w P»7Padku choroby 

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

Towar drogieryjny.iako to farby, benzyne.różne oleie oraz okuł.™ 
s p r o w a d z a m y  z  n a j r z e t e l n i e j s z y c h ,  n a j l e p s z y c h  i S . ' o k u l a r y  

go a^errroWdowi!egoPo1a\amamy ^ """'d0W08 —wane-
pana MIECZYSŁAWA KOffAŁEWWKTBBn _ 

SECOND NATIONAL BANK 
COR. 2-nd & CENTER STR., WINONA, MINN*. 

'pąąAJ^I^ED ijy 1871 

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

Minnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechówana 

w nowej ogniotrwałe] szafie Corliss Burglar-Proof Safe. 0(momine 

U r z ę d n i c y .  
J. A. PRENTrSS, prezydent. W. H. GrAHLOPE" tr 
Wm. H. JjAIED. Vice-prczydent, S. I, PKBNTISS t̂Ł 

D y r e k t o r z y .  J  

w tt P>?Z^denh ? ' G Norton, of Laird Norton 
W.H.Land of L. Norton Co L. R. Brooks of Brooks Bros. 

Choate' of H- C£oat° Co Q. C. Tucker, Kapitalista 
W. JEL. Grarloek, Kaeyer. 

Pfici się procenta od pieniędzy na krótszy czas ztożonycn 
Kupuje SiQ i SDrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób 

łatwia się pod korz stnemi warunkami. 

MINNEAPOLIS BREWING CO. 
Piwa Lagrowe. 

STACYA iSPfŁZEDAŻY 

W WlNONIE 
BIURO: 16® 12 [2nd'Str 

Agent: J. C. Meyer. 

s k i e ,  l i i f i  M l .  

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

Piła chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje sig hurtownie: 

Deski, 

Pale i 

Szyngle, 

Latle. 
Biuro i Tarsataty 

Front Str.. W inoim, Minn. 

APTEKA NIEMIECKA 

'J: W. Lauer'a 
Kiu wszyst* 
winonie, a tak-
•kolio? s aku-
kraywaniu za-
breei lekaretw 
irariw oraf ta-

NiSl 
kimPolftkeai m 
że farmerom « 
ratnosci wy* 
mówień, s At* 
i wszełkick t#* 
ni ości. 

^ sprzedaje cząstkowo 
DROGEBYE, LEKI 1 CHEMIKALIA 
O FARBY, OLEIE. POKOST i t. d. 

Asyst* wina ii Hkery na u$yvk lekarski, j- Drzewa farb!*)* 
Atfo, materyafy fjyrbiarskv* wogóle. — Za «imtenn* prsynqf 

lekarstw, tudzież ich whrnó daje się g>varancyą. 
Ufam, iż Kochani Dryol owie Polaćv, tzczegó.Die zaś fsirm«r»yr 

" jti ^autanieniem, jakiem mni« dot$d . Mszoiyoać będ aau ran leniem, jakiem mnis tfot$a 

J . W L A U ER o 
Bóg Srój i FraB&li* ulio 


