
Z pod zaboru 
P R U S K I E G O .  

PELPLIN. W środę 29 zm. 
edbyl się na sali kancelaryi 
biskupiej egzamin duszpaster
ski kilkunastu młodszych 
księży. 

— W niedaielę 5bm. został 
przebudowany kościół w Prąt 
nicy przez ks. kan, lic. Sar 
towskiego w obecności kilku 
księży uroczyście poświęcony. 

— Niedawno odbyła się w 
Trzebczu misya staraniem ks. 
prob: Kajota i p. Szlaskiego, 

właściciela Trzebcza. 

W MOSINIE X. Proboszcz 
Robowski pobłogosławił dnia 
27 zm. związek małżeński p. 
Franciszka Cieślewicza z 
panną Maryą Rembowską 
także z Mosiny. Szczęść Boże 
młodej parze, 

W PELPLINIE panowała 
zgoda pomiędzy mieszkańcami 
obu wyznań chrześciańskich. 
Naraz prawdopodobnie skut
kiem tajnych podbechtywań 
Śpółki H. K. T. rozpoczęły się 
pokątne agitacye i machinacye. 
Sprowadzono protestanckiego 
piekarza Bombę, który miał 
wygryźć 6 innych tamże od 
dawna osiadłych — ale on 
sam wyprysł. Drugi piekarz 
kolega zaczął się odgrażać, że 
jeżeli mu Spółka HKT. lub 
Gustaw Adolf Yerein nie dadzą 
wsparcia tak jak Bombemu, to 
zostanie katolikiem (piękny 
byłby z niego katolik) — 
Bomba z 8 Bombkami wyniósł 
się do Rudna.— Dalej: przed 
luterskim domem modlitwy 
znaleziono rurkę z naparstkiem 
prochu z przygasłym lontem. 
Rozniesiono wieść, że katolicy 
chcieli Bethaus w powietrze 
wysadzić — ale i ten manewr 
eię nie udał. — Utworzono 
niepotrzebnie szkołę luterską, 
ale ona wcale się nie udała i 
nawet niektórzy lutrzy narze
kają i jeden z nich nąwet 
dzieci chce oddać do szkoły 
katolickiej na lepszą naukę. 

GLOS LUDU GÓRNO-
SZLĄ.SK1EGO. Do młodzień
ców polskich z Górnego 
Śląska, idących do wojska, 
odzywa się w „Katoliku" 
pewien były żołnierz w na
stępujących słowach: „Czas 
znowu nadszedł, w którym 
znaczna część młodzieńców 
wraca do domu bez wiary w 
sercu, kalecząc język ojczysty, 
wstydząc się obyczajów. I takie 
postępowanie jest w oczach 
głupców ,,feine". — Niektórzy 
ojcowie smucą się dla tego, 
inni cieszą się, że syn wrócił 
bildowany". Smutne to za
prawdę objawy i dla tego 
chciałbym jako taki, który 
też żołnierki zaznał, kil
ka przyjacielskich słów 
doświadczenia do moich 
braci rodaków wystosować. 
Dużo młodzieńców przychodząc 
do wojska myśli swoją dolę 
poprawić; udawając Niemców, 
wstydząc i zapierając się swojej 
mowy i — wiary. Lecz jakże 
mylą się tacy! Niemcy widząo 
takiego głupca, szydzą z niego 
mimo jego niemieckich uczuć, 
„polską kością'' itd. go wy
zywając. Dosyć już . mają 
Niemcy swoich błaznów, by 
tasiego głupca bez charakteru 
i własnej woli z otwartemi 
rękami przyjąć. Doświadczenie 
uczy nas czegoś wręcz prze
ciwnego. Inna sprawa jest z 
tymi— co wiernie się trzymają 

mowy i wiary świętej.Chociaż 
i oni na różach nie łeżą, 
swojem pewnem dobitnem 
postępowaniem jednak zmusza
ją i Niemców do szacunku 
dla siebie, a doświadczenie 
wykazuje, że właśnie z takich 
Polaków najdzielniejsi żołnierze 
wychodzą, o czem Niemcy 
dobrze wiedzą i podług tego 
też sobie postępują. Rzeczą to 
jasną jak na dłoni, że człowiek 
bojący się Boga, koehający 
swoją mowę, będzie się starał 
i swoje powinności wojskowe 
sumiennie wypełnić. Gdy zaś 
niekiedy i ciężkie chwile przyj 
dą, znajdzie ulgę i pocieszenie 
w swojej polskiej książce 
modlitewnej i w polskich listach 
swoich miłych z domu. A gdy 
wróci potem taki dzielny i ze 
stałym charakterem młodzieniec 
do domu, nie tylko rodzina, 
leca całe społeczeństwo z ra
dością go wita, bo wie — że 
będzie z niego pożyteczny 
członek narodu swojego." 

CIĘŻKĄ. KARĄ. zostali 
dotknięci ci, którzy napadli na 
żandarma Saboczyńskiego. Sąd 
wojskowy w Pleszewie skazał 
Walentego Sołtysiaka, Ign. 
Sołtysiaka i Michała Skórzybóta 
każdego na 7 lat, a Mich. 
Ktasekiewioza na 6 lat więzie
nia w fortecy. 

W KOMORSKU na przyjęcie 
X. biskupa chełmińskiego Red. 
nera, wystawił dozór kościelny 
bramę powitalną, na którei 
umieścił napis: „Witamy''. 
Przed przyjazdem X. Biskupa 
zawezwała policya X. Probosz
cza Muszyńskiego, aby 
napis polski usunął. Gdv tego 
nie uczynił, usunąć go kazała 
policya. X. proboszcz telegram 
posłał do prezesa kr. rejencyi, 
a ten natychmiast zakazał 
policyi usunięcia tego napidu, 
ale, obok tego umieścił napis 
niemiecki „Wilkommen." • 
Dozór kościelny zamieścił wyraz 
Witamy a Wilkommen nie — 
i był w swem prawie! — 
Geselliger podaje dowiadomoś 
ci Niemców o tej nowe] 
zuchwałości Polaków. 

W BIELSKU pod Strzelnem 
— jak już pisaliśmy — pożar 
zniszczył budynki gospodarzy 
Smykowskiego, Żaka Mochal-
skiego i dwóch Tomczaków. 
Smykowski przerażony poża
rem, wskoczył jeszcze do izby, 
by wyratować kilka marek 
zachowanych w łóżku. Wyjść 
już nie zdołał, dym go zadusił 
a ogłeń spalił. Ani budynki ani 
inwentarze nie były od strat 
pożarnych zabezpieczone. Pan 
Patron przedkłada tę sprawę 
na walnych zebraniach Kółek, 
Zachęca, a ludzie nieczuli na 
te nawoływania nie zabezpie
czają się — następuje pożar 
a po nim nieszczęście niejed
nej rodziny, bo upadek mająt
kowy, któremu kilkunastu 
markami można było łatwo 
zapobiedz. 

WE WSI Grzebienisku pod 
Bukiem u gospodarza Szczep-
czyriskiego obok stajni stało 
uschłe drzewo. W murze sta
jennym na prost tego drzewa 
był otwór. W czasie burzy 
uderzył piorań w drzewo, a 
potem iskra elektryczDa prze
sunąwszy się z drzewa,wpadła 
do stajni, gdzie stały dwa 
piękne drogie konie zwrócone 
łbami ku temu otworowi. 
Piorun konie zabił na miejscu 
— a przytem ogłuszył jeszcze 

dwóch parobków, lecz Ich 
przywołać zdołano do życia. 

POD KORONOWEM wpusz
czono do góruej Brdy zarybek 
łososia, którego dostarczył 
zakład sztucznej hodowli ryb 
w Bydgoszczy bezpłatnie. 
Odtąd Co rok będzie taki 
zarybek wpuszczany. Właści
ciele prywatnych wód w okoli 
oy, teraz już co rok nabywają 
dużo zarybku i wzbogacają 
nim wody. Skutki będą po 
silku latach. 

Z pod zaboru 
MOSKIEWSKIEGO 

POWTÓRNY pożar w Brze-
ś<3iu Litewskim. Przy suchej i 
słonecznej pogodzie w jednym 
z domów w połaci ocalone) od 
klęski poprzedniej, w pobliżu 
ulicy Policyjnej, w mieszkaniu 
przy aptece Brodzińskiego, z 
niewiadomej przyczyny w 
godzinach popołudniowych 
wybuchnął ogień, Zanim zdo
łano pomyśleć o ratunku, 
pożar objął budowle sąsiednie. 
W chwili, gdy straż ogniowa 
przystąpiła do umiejscowienia 
ogGia; zerwał się wicher i 
przenosił głownie na domy 
sąsiednie. Nadzwyczajna pal* 
ność domostw drewn ianych 
oraz popłoch mieszkańców, 
jeszcze nieguspokojonych po 
niedawnej katastrofie, była 
przeszkodą w ratunku. Spłonęło 
sześć domów i cztery budynki 
gospodarskie, z powodu wy
buchu głowni, na pozór uga 
szonych, poszły z dymem 
dwa domy i trzy drobne za
budowania. Pogorzelcy po 
większej części utracili w 
ogniu wszystko. Korzystają 
oni l baraków, bezpłatnych 
Kuchen i wagonów kolejowych. 
— Do liczby ofiar wypadku 
poprzedniego przybywa około 
180 osób. 

wiadomości z Warszawy, kraj 
nadwiślański stoi dziś na prze
łomie epoki, w której Polacy 
uczciwi zaczną także myśleć 
szczerze. Nowa, zwolna, lecz 
stale reformująca się adminis-
tracya kraju,»z całą gotowością 
wskaże Polakom sposób prze
istoczenia się z masy pod
władnej na ludność wieroo-
poddańczą. Rosyanie ze swej 
strony przekonali się, że po 
zmianach w składzie admini 
stracyi wyżsżej, polityka war
szawska pozostała nadal 
polityką twardej ręki. Ale dla 
Polaków to jest waźnem, że 
ta polityka nie ma już charak
teru wojowniczego, lecz jest 
pełną życzliwości tej, która 
stawi niezłomne pewne żądania 
w imię idei państwowej, pozo
stawiając każdemu prawo mó
wienia w języku ojczystym 
prawo modlenia się i wierzenia, 
jak mu się podoba. Jeżeli nie 
mylimy się, po raz pierwszy 
to dopiero nad brzegami Wisły 
powstaje zarząd kulturalny i 
cywilizacyjny, nie zrzekający 
się wcale przytem obrony 
interesów rosyjskich. Pozostaje 
tylko panom Polakom nie 
przeszkadzać kiełkowaniu za
siewanego dziś ziarna... Jesteś
my zniewoleni ograniczyć się 
tymczasem do tych słów 
ogólnych, sądzimy wszakże, iż 
są one zrozumiałe." 

Przyp. Red. Obiecanka, ca
canka, a głupiemu radość. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

JAMES E. BURKĘ. 
Pogrzebowy. 

Zajmuje si§ urządzaniem pogrze
bów i zabalsamowaniem ciała. 

Kompletny zapas wszystkiego 
co do pogrzebu potrzeba. 

Parlors: 177 E. 3-ela nic. 
Telefon: 56. 

Otwarte w dzień i w nocy. 
RAMKI DO OBRAZÓW 

bardzo tanio. 

100 
Par kryształowych 

OKULARÓW. 

PETERSB. WIEDOMOSTI 
poruszyły w jednym z ostatnich 
numerów kwesty ę zarządu 
Królestwa Polskiego, przypo
minając, że 80 lat mija od 
czasu, gdy na podstawie uchwał 
kongresu wiedeńskiego Księst* 
wo Warszawskie pod nazwą 
Królestwa Polskiego zostało 
połączone z Rosyą. Po tei 
uwadze dziennik petersburski 
zamieszcza dłuższe rozumowa
nie, które przytaczamy tu w 
przekładzie, ponieważ jest 
znamiennem ze względu na 
usposobienie, panujące obecnie 
w rosyjskich sferach rządowych: 

,,Kraj ten — piszą Peterśb. 
Wiedomosti — zmienił się, 
wzrósł w ludność i dobrobyt i 
cyfry statystyczne mówią o 
rozkwicia działalności ekono
micznej Polaków i o tem, że 
kwestya polska nabiera coraz 
większej wagi. Im więcej milio: 

nów poddanych innoplemien-
nych liczy państwo, tem jego 
polityka w stosunku do nich 
winna być ostróżniejszą. Nie 
może ono oczywiście znieść, 
by masa dziewięoio miliono
wa w składzie jego ludności 
była nieprzyj&źnie usposobioną 
dla idei państwowej. Ale z 
innego znów względu państwo 
winno, już dla prostego rozsąd» 
ku, stworzyć dla tej wciąż 
wzrastającej masy takie wa
runki istnienia moralnego i 
materyalnego, by przywiązanie 
do miejsca urodzenia prze
kształciło się w świadomą 
miłość kraju pod wpływem 
przekonania, że lepiej tu, niż 
w Poznaniu, w Galicy i lub za 
Oceanem. O ile pouczają nas 

W polskiej aptece 
MAXA GOLTZ 
272 E. 3rd Sfer. 

znajduje się 
BITKO DOKTOBA 

Dr.H. a WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 406 E. 4 Strt 

IFW polskiej apteo cl 
tza i Gerliohera znajdziecie 
Dra Wahla cd godziny 2 od 5 
z południa 

Grunta! 
Teraz czas przyjechać do 

POLSKIEJ KOLONII 
w Sturgeon Lake, Minnesota. 

Dobry grunt. Dobra woda. Polski 
kościół i szkoły. Dobre rynki. 
Dosyć pracy i miejsca dla wszyst
kich. 150 rodzin polskich już tam 
mieszka. 

P r z e s z ł o  5 0 0 0  a k r ó w  
gruntu sprzedanych na lmn kolei 
St. Paul & Duluth w tym miesiącu. 

Przeszło 2000 fąrm zało
żono w zeszłym roku. 

Cena gruntu tylko $5.00 za 
akier i to na wypłatę od 5 do 10 
lat. H ̂ 'lepsze miejśce w Ameryce 
dla niezamożnych. 

Bezpłatnie! Przyślij swoje 
nazwisko i adres, a otrzymasz w 
zamian mapy i pampflety. Adresuj 
HOPEWELL CLARKE, Land 
Commissioner St. Paul & Duluth 
R R St. Paul, Minn. 

GASOLINE TRACTION 'ENGINE 
OPERATED FOR ONE-HALF THE 
EXPENSE OF STEAM TRACTION. 

Needs no water hauler, no eoal, wood o* 
tea/or. No steam, smoke, sparks or ashes. 

No Bosstblltty of m*e or explosion. Needs no 
gma^rorftreman. Started in 5 minutes, 
just the thing for the Farm. Write for 
e*We also ballet all sizes of Station* 
•ry & portable Gasoline Snginea. 

ł THE VAN DUZEN 
OAS AND CASOUNE ENGINE CO., o. 

Części na nosie oparte 
złotem powleczone. 
Zwykła cena $2 
sprzedajemy po 

$1.00 
za parę, jeśli to o-
głoszenie wytniecie i 
ze sobaprzyniesiecie. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

74 — £. 3rd Str. 
Wmona, Minn. 

Polskie apteki 

CHICAGO 
709 Milwaukee ave, 
57© Blue Island aye. 

s c k u m  A . m i c i »  

B A N K  
Kapitał do okazania^ 

S100.000 

German Imerteaii Bask 
Kog alley Walnut & Sclej, 

Łatwo dftstaó pieniędzy osobom 
posiadającym kredyt po iwyktycb 
procentach. 

Płaci proetnta od pleniędsy od
danych do schowam* tylko n*-«sa& 
srótki. 

Załatwia takie prxe«**&nie 
pieniędzy do Niemiec, Prus, 
Austryi i Rosyi. Bank ten fest tafe 
pewny, że nawet Stan Mmneaoofci 
pieniądze swoje w nim prseoh** 
wujej 

Jan Luiwg prezydent 
Peter Bttb ricepres. 

DR. H. Limn. 

wykształcony w Niemczech 

Lekarz i aknszer 

BIUHO: 
Nad apteką J. W. LAUERAr 

Mieszkanie prywatne: Nr* 

407 E. 5th Str. 

Godziny przyjmowania: Od 

godziny 9 do 11 przed połud

niem, tudzież od godziny 2gie 

do 4 po południu. 

[Complexion Cream. 
Satłi faction SunitNd 

0r money refunded. 
o o o •1 

so O** 

DR. BONRERA 
STRUP PIERSIOWY 

leczy pod gwarancy^ kaszel, zazię. 
bierne i wszelkie choroby gar

dła i płuc. — Cena 25ct. 
i 50ct. — Dobrych a-

gentów potrzeba w 
każdem mie]-

scu. 

DR. B0NKEKA 
STOKACH BITTERS 

^GORZKA WÓDKA; 
wzmacnia organizm, leczy choroby 

żołądka oraz wątroby, i nie
strawność. Znakomity 

środek przeciw fe
brze i zazię

bieniu. 

Cena $1.00. 
KOMPLETNY WYBÓR LEKARSKICH 

I CHIRURGICZNYCH INSTRU
MENTÓW, pasków na rupturg, 

bandaży i krukwi, lekarstw 
specyalnych krajowych 

i importowanych. 
PIJAWKI SZWEDZKIE 
Zamówienia pocztą natychmiast za

łatwiane do wszystkich czę
ści kraju po odebra

niu ceny. 
Przyślijcie centową markę poc 

tową, a dostaniecie odwrotną 
pocztą cyrkularze i rady, 

jak użyć sławnych fa
milijnych lekarstw 

Dr. Benkera. 

J.H. Xelowski 
709 Milwaukee ave. 

CHICAG© 1)1 

«i\ M WlMi 

a 

ST. FUM KOLI,) 
Najlepsza i N&jprost&j&s, 

międs? 
La Crosse, Winoa* 

i 
S3' eit] ? vi 0ft, & ppleton, 

Ci&iriś, Nsciiiafa. 

Steveop Point, Osl5«»«h, 
Koir London, Foiio dvi 

G r e e n  B  a ?  
orua wsryatkiemi punkt, mii 

WACHOli. WISCONSIN C. 
Droga do 

Kopalń żelaza' 
POŁNOCNEGO MICHTG aN \? 

i 
MM Ii! U "HJ £•: £ i § $ r. ̂  

ścisła połsŁozems i bfca 

Baezcia, vr&sa tyśdssi 
kolej 

gkeenłbay,swinona 
& ST. PAUŁ 

J- Champion J- B. last 
SuperiiiMaiit IP- G-A A?t. 

Green Bay Wis- ton Bay W 

CAVEAISJRADE MARKS 
COPYRIGHTS. 

CAN I OBTAIN A PATENT? For# Srompt answer and an honest opinion, write to 
IUNN & CO.. who have had nearly fifty year# 

experience in the Datent business. Commonicat 
tions strictly confidential. A Handbook of life 
formation concerning Patents and how to od* 
tain them sent free. Also a catalogue of median* 
leal and scientific books sent free. 

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the Scientific American, ana 
thus are brought widely before the oublicwith* 
out cost to the inventor. This splendid paper. 
Issued weekly, elegantly illustrated, has by far this 
largest circulation of any scientific work in the 
world. S3 a year. SamDle cot>ies sent free. 

Building Edition, monthly, $2.50 a year. Single 
copies, ił5 cents. Every number contains beau» 
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to showtba 
latest designs and secure contracts. Address 
. MUNN & CO.. NEW YORK, 3<P BROADWA» 

jSg? 

TAKE NO 
OTHER. 
It is the 

BEST. 
There is 

nothing 
JUST AS 

GOOD. 

from $15.00 

Do not be de
ceived by those 
who advertise 
Machines at: 
Wholesale 

Prices. 
The so-called 

~  M a c h i n e  
•which they ad
vertise for $20. 
c a n  n o w  b e  
bought of us or 
our dealers for-

to $18.00. 

We make a large variety of these cheap machines for-
those who can not afford to buy the BEST. They ar&. 
not so finely finished or carefully made as the 

NEW HOME 
but WE GUARANTEE EVERY ONE, and our guarantee 
is good We have agents in nearly every town where 
you fan get Instructions, needles or repairs. 
Write for Our Neto Price List. 

We will not be Undersold/. 
We want your order. If not for the Best, for our next 

Best. And if prices, liberal terms and square dealing 
w i l l  w i n  w e  g e t  i t .  . . .  ,  

WE WILL DELIVER a machine at your home for eir 
amination, befbre purchasing, free of charge. Write at 
once. New Price hist free. 

THE NEW HOME SEWING MACHINE CO., 
Orange, Mass., 28 Union Square, IT. Chicago, 

St. Lous, Ho., San Francisco, Cal., Atlanta, Sa« 
FOB SALE BY 


