
Z pod zaboru 
MOSKIEWSKIEGO 

W CZĘSTOCHOWIE n# 
Jasnej górze, w czasie odpustu 
w Zielone Świątki, mi^ły miej
sce trzy uzdrowienia cudowne. 

Pierwszego doznała jak spisa 
ne protokóły mówią, Magda
lena Tuatkowska Stań, ze wsi 
Stachlewa w powiecie łowickim. 
Przyszły, ona @ szczudłach 
(berloch) i narai wśród gorą 
Cych modłów poczuła władzę 
w nogach i seczudla odrzuciła. 

Podobnegoź uzdrowienia 
doznała Bronisława Rutkowska 
ze wei Sfctudzinaf w powiecie 
łomżyńskim, i ta równiei 
odrzuciła szczudła jako nie
potrzebne. 

Trzecią uzdrowioną jest 
Teofila Patej ze wsi Kornice w 
gub. Siedleckiej. Lubo nie 
potrzebowała jeszcze krokwi, 
ale była tak osłabioną, źe do 
Częstochowy przywlokła się o 
kiju, przy pomocy życzliwych 
osób, na których ramieniu się 
wspierała, 

Trzy te wypadki zostały 
opisane w odpowiednich pro
tokółach stwierdzonych zezna
niami osób które wieśniaczki 
te, kobiety juź w podeszłym 
wieku, od lat wielu znały i 
rzeczywiste ich kalectwo 
stwierdziły. Stań i Rutkowska 
niepotrzebne juź szczudła za
wiesiły na kracie w kaplicy, 
gdzie tłumy oglądają je, wiel
biąc miłosierdziePanaZastępów. 

MIASTO Pińsk na Litwie 
dotknął ogromny pożar, który 
zniszczył jednę część miasta, 
dużo składów i bogatych 
magazynów. Strata wynosi 
kilka milionów rubli. Pińsk 
jest miastem starożytnem nad 
rżeką Piną, niegdyś było 
stolicą wielkiego księstwa; dziś 
jest stolicą powiatu pińskiego. 

Z pod zaboru 
AUSTRIACKIEGO 

CESARZ przybędzie we 
wrześniu br. na manewry do 
Galicyi. Według dotychcza
sowych dyspoiycyi uda się 
cesarz dnia 8 września do 
Szczecina na wielkie manewry 
niemieckie, dokąd zaproszony 
został przez cesarza Wilhelma. 
Z Niemiec przybędzie cesarz ;  

do Galicji na manewry, a 
stąd odjedzie do Siedmiogrodu. 
Około 28 września ma powrócić 
do Wiednia. 

RZESZÓW.Rozprawa głów
na przeciw br. Summerowi i 
spólnikom odbywała się przed 
tutejszym sądem przysięgłych 
przez 4 dni i zakończyła się 
wczoraj 21 bm.wieczór, skaza
niem wszystkich 3 oskarżonych. 
Na podstawie werdyktu przy 
sięgłych trybunał, składający 
się z radzców: Michniewicza 
(jako przewodniczącego} i 
Cygi, tudzież adj. Krzyszkow-
sKiego i protokulanta Początka, 
skazał: Barona Sum mera za 
zbiodnię kradzieży i oszustwa 
na 1 rok ciężkiego więzienia 
obostrzonego postem co 14 dni 
i na utratę szlachectwa, 
Ottona Sendlera za zbrodnię 
kradzieży i przestępstwo z §. 
320 k. k. na roku ciężkiego 
więzienia obostrzonego postem 
co miesiąc; wreszcie Jurczaka 
za zbrodcię kradzieży na 1 rok 
ciężkiego więzienia obostrzone 
go postem co 14 doi. Oprócz 
i<rgo wszyscy 3 zasądzeni 
,i«nidani zostali po odbytej 
karze pod dozór policyjny. 

Oskarżycielem był zast. prok. 
Peszkowski, obrońcami zaś: 
dr. Aanasiemcz (Summera), 
dr Uberall (Sendlera) i dr 
Fi«chier (Jurczaka). Ława 
przysięgłych nie ograniczyła 
8 ę tyłko na werdykcie co do 
podsądflych, lecz kierując się 
zasadą suum cuique, uchwaliła 
prosić przewodniczącego try
bunału, aby wyrażono podzię
kowania inspektorowi Szybal-
skiemu, który w swoim czasie 
prawie na poczekaniu zdołał 
wykryć złoczyńców, skoro się 
tylko w Rzeszowie pojawili. 

LWÓW. We wtorek dnia 
18 bm. rano wyruszyła ze 
Lwowa trzecia partya emigran* 
tów brazylijskich, którymi 
opiekuje się Towarzystwo Św. 
Kafdła, a dnia 17 bm. po 
południu odbyło się uro
czyste pożegnacie ich w 
chwilowej kwaterze w szkole 
im. Konarskiego. Ostatnia ta 
partya - złożona w dwóch 
trzecich częściach z Rusinów,-
a w jednej trzeciej z Polaków 

- ma przed sobą o tyle kor-
zysfcnieiszą perspektywę, źe 
korzystając z najnowszego 
rozporządzenia rządu brązy 
li]ekiego, będzie mogła osiąść 
wprost w rolniczym stanie 
Parana. Następną partya 
pojedzie 27 lipca br. 

MIMO ostrzeżeń,aby w czasie 
burzy nie stawać pod drzewami, 
schroniło się we wsi Preiest na 
Węgrzech 7 ośób pod drzewo 
stojące w odosobnieniu i 
wszystkie te 7 osób piorun 
zabił. 

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

MORDERCÓW piekarza 
I c k a  t f e u s t a d t e  w  K r o t o 
szynie schwytano,a są nimi: 
były^klusownik Kokot, brat 
jego 1 syn Marcina Kokota,po 
uwięzieniu wszystkich trzech, 
stawiono przed oczy siostrę 
zabitego, będącej w lazarecie 
albowiem i ją ciężko poraniono, 
a ta poznała Kokota, jak 
przy świetle zapałki mordował 
jej brata, a ją potem poranił. 
Uwięzieni należą do tej bandy 
rabusiów, która Neustadtom 
juź poprzednio ukradła nieco 
pieniędzy 1 pieczywa. 

GRABOSZEWO p. Strzał
kowem. „I obdarzę go wiekiem 
sędziwym, I będę Bogiem 
dlań sprawiedliwym." Psal. — 
Dnia 6 czerwca w Graboszewie 
obchodzono 50 letni jubileusz 
X. ;prob. Anto&iego Różań
skiego. — Dekanalni kapłani 
stawili się w komplecie. W 
imieniu tychże X. kanonik i 
Dziekan przemówił do jubilata 
rzewnemi słowy, ofiarując od 
dziekanatu mszał bogato 
zdobny . Dalej dziatwa szkolua 
z nauczycielem na czele 
składała życzenia, Poc7em X. 

Jubilat prowadzony przez puna 
Hulewicza i X, Kanonika, 
otoczony kapłanami i parafia 
nami przy ogłosie tej zawsze 
tak poruszającej pieśni ,\Kto 
się w opiekę" przybył do 
kościoła dla odprawienia już 
tylko cichej mszy Św., którą 
leszoze z wielkiem sił wytężę 
niem w asystencyi X Probosz
cza z Stawu odprawić zdołał. 
To tei i kapłanów na ten 
obrzęd zebranych i wierną 
trzodkę swoją sprawując ofiarę 
mszy św,, wszystkich, sam do 
głębi duszy wzruszony, wszyst
kich ten kapłan rozrzewnił, iż 

zdało się po nad 
głowa jego unosząc wieszcza 
naszego pienie: Za wszystkich 
czuł i płakał, modlił się, 
prosił. Jub lat bowiem od 
dłuższego już czasu cierpiący 
i tylko sąsiedni księża w pracy 
go wyręczają. Zdawało się 
więc, że niemożebnem mu 
będzie odprawianie mszy ś«r. 
w tak wielki i święty dlań 
dzień, a jednak Fan Jezus dał 
mu tę łaskę — dął mu tyle 
jeszcze siły. Kościołek był 
zapełniony po brzegi, dzięki 
zwolnieniu od pracy ludzi 
wyrobnych z Groboszewa, 
Młodzjejowic, Kościanek i 
Chwalibogowa. Prócz Jubilata 
odśpiewał jego powinowaty X. 
dr. Wartenberg mszę sw., a 
po niej dopiero wymownomi 
usty opowiedział nam Ksiądz 
prob. Piotrowski pracowite 
Jubilata życie. Parafianie na 
ten dzień wielki i uroczysty 
dla Jubiliata odnowili część 
kościółka przy wielkim ołtarzu. 
Najprzew. X. Arcypasterz 
uczcił Bwem wysokiem pismem 
5O letnie wysługi tego kapła
na, a to dla starca kapłana 
stało się nowem sił ożywieniem 
— najdroższą w życiu nagrodą. 
Po uroczystości w kościele 
różne korporacye przez usta 
patrona p. Kaź. Wilkońskiego 
wyrażały serdeczne życzeuia, 
a szanowne rodziny obywatel
skie pp. Hulewiczów, otoczone 
gronem swej dziatwy, najczulsze 
jako duchownemu ojcu składały 
hołdy czci i poszanowania. 
Błogo takim jak nasz jubilat 
pracownikom w winnicy Pań 
skiej. Bóg sam na resztę życia 
zapłaci irud pólwiekowy: I 
mówić zda się: —nuże wierny 
sługo! Możesz być pewien łask 
mych uwielbienia, i lat sędzi
wych i mego zbawienia, Boś 
w mej winnicy służył wiernie 
— długo! 

W GRUDZIĄDZU w czasie 
procesyi w przeszła niedzielę 
zaszła rzecz, która w jednym 
tylko zdaje się Grudziądzu 
zajść może, Kiedy bowiem 
kapłan śpiewał ewangielię czy 
też supiikacyę, a nabożni 
odpowiadali, pewien innowierca 
przedrzeźniał z poza muru 
otaczającego kościół, śpiewy 
te tak głośno, źe wszystkim 
przeszkadzał w nabożeństwie. 
Z powodu tego został też 
niebawem aresztowany i do 
więzienia odstawiony. Odpo
wiedzialność za to zajście 
musimy koniecznie składać na 
tutejszego zaciętego wroga 
katolicyzmu i polskościMGeselli 
gera.u Oa to swojem bezustan-
nem szczuciem i podburzaniem 
czytelników doprowadził do 
tego, źe w Grudziądzu katolicy 
nawet swyeh nabożeństw bez 
przeszkód odprawiać nie mogą. 
Tak zacny Geselligerze to 
twoja sprawka,a mamy /nadzie
ję, źe każdy uczciwy katolik 
i Polak o tern pamiętać będzie. 

POZNAŃ. Poznańska wy
stawa prowincyonalna, która 
od czasu otwarcia juź prawie 
przez cztery tygodnie cieszy 
się nadzwyczajną liczbą gości 
zamiejscowych, przechodzącą 
wszelkie oczekiwania, a która, 
j$k ogólaie uważają, ze wszech 
miar doskonale się udał*, 
urządziładnia 20 czerwca nader 
interesujący konkurs wszyst
kich kapel piechoty V korpusu 
oraz wszystkich kapel II 
korpusu załogujących w Księ
stwie Poznańskiem. Osobnego 
uroku dodała popisowi temu 
niezawodnie ta okoliczność, iż 

godność najwyższego sędziego 
konkursowego przyjąi profesor 
Joachim z Berlina. Obok niego 
jako sędziowie byli czynni 
następujący panowie w świecie 
muzycznym ogólnie snani; 
król. dyrektor muzyki i iospi 
cyent muzyczny armii Rossberg 
z Berlina, kapelmistrz Hans 
Sitt z konserwatoryum lipskie
go, oraz dyrektorowie muzyki 
prof. Hennig i Dembiński z 
z Poznania. Jako sztukę po-
pisową konkursu wybrali eę 
dziowie Webera uwerturę 
Oberona, którą każda kapela 
wybierała do woli. Oprócz 
znacznych premii pieniężnych, 
przeznaczonych dla trzech ka 
pel, odbierających nagrody, 
otrzymała każda kapela na 
pamiątkę batutę hebanową ze 

srebrnem okuciem i odpowied
nim napisem. Tak wyższa 
władza wojskowa jak i miesz
kańcy Poznania okazali 
względem ciekawego tego 
konkursu wiele zajęcia a dzień 
29 czerwcą był jednym z naj
świetniejszych dni wystawy. 

NOWE PRZEZWISKO.Fol
wark Grębowo pod Krotoszy
nem przezwano na Emiluhof. 
ZaoWu nowy ....hof, dołączony 
do bergów, ....manów, 
....thaiów! 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Chcesz się odzwyczaić od TABAKI 
Możecie się wyleczyć w czasie 

używania. 
Z tabaki tworzy si§ rak w ustach 

1 w żołądku, niestrawność, brak 
pamięci, nerwowość osłabiony 
wzrok, zawrót głowy, mary nocne, 
bóle w pobliżu serca, trzęsienie ser
ca i słaby puls. 

Porzuć tabakę dopóki nie 
zapóźno. 

Roślina BACO-CURO, środek 
nieszkodliwy, który jest już w 
użyciu przez 23 lat wyleczył tysiące 
nałogowych tabaczników, czy to 
z palenia, żucia czy zażywania. 

Możecie używać tabaki, wiele się 
wam tylko "podoba, w czasie zaży
wania BA C O• O UH O. Sami zau
ważycie, kiedy zaprzestać. Damy 
wam piśmienne poręczenie^ że wyle
czymy was z nałogu traema pudeł
kami, lub zwrócimy pieniądze z 
procentem po 10 od sta. 

Sprzedaje się we wszystkich ap
tekach po $1.00 pudełko. Trzy 
pudełka (30 dni kuracyi z porę-
czonem wyleczeniem^ za $2.50. 
Przyślijcie trzy 2 centowe znaczki 
pocztowe za pudełko z próbą. Bro
szurka bezpłatnie. Piszcie do: 

EUREKA Chemical & Manu 
facturing Company, Manufacturing 
Chemists, IJA CROSSE, Wis. 

NOWY SALON Braci Grie-
eel,w bloku Pelcera.z głównym 
wchodem od Market ultcv. 
jest wiele obszerniejszy, aniżeli 
by* ten, który ci panowie dotąd 
dzierżyli. Przyciąga mianowicie 
gości ta okoliczność, ź. j  w 
głównej sali są stoły i mnogie 
krze-ła, h nadto osobny pokój 
dla cbcących siedzieć osob
no. Ludzi w tej, po Ntarokra] 
krajsku urządzonej, oberży 
zawsze jąk w ulu, łecz raiino 
to kbi'iv szybko dostanie 
czego Z'iźąda,i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy teraz w palem 
mieście wygodniejszej gospody 
nie znajdą, jak u Grieslów, a w 
połączonej ich z salonem 
groserui wszystko mogą kupić,' 
co z miasta dla kuchni i stołu 
sprowadzać muszą. Powietrze 
t»k w stilonie, jak i groserni 
jnknajczystsze i w obydwóch 
zawsze przyjemnij ciepło. 

JAMES E. BURKĘ. 

Zajmuje się urządzaniem pogrze
bów 1 zabalsamowaniem ciała. 

Kompletny zapas ws^.ystkiego 
co do pogrzebu potrzeba. 

Parlors: 177 13-cia ule. 
Telefon: 56. 

Otwarte w dzień i w nocy. 
RAMKI DO OBRAZÓW 

bardzo tanio. 

100 
Par kryształowych 

OKULARÓW. 

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

za parę, jeśli to o-
głoszenie wytniecie i 
ze sobą, przyniesiecie. 

MORRISON 
74 — 

ZŁOTNIK 
E. 3rd Str. 

Winona, Minn. 
fc-«25SMiSQEUmn 

Polskie apteki 
w 

CHICAGO 
709 Milwaukee ave, 
•170 Blue Island aye. 

Ifttiihetłoa Guaranteed 
•r money reftmfod* 

ooo® > 

DR. B0NKERA 
SYBUP PIERSIOWY 

leczy pod gwaraneyą kaszel, zazię 
bierne i wszelkie ehoroł>v car

dial płuc. - C e n h 
i 50ct. — Dobnoh .i-

gentów potrzeba w 
każrlera raiei -

scu. 

DR BONKEHA 
STOMACH B1TTJERS 

(GORZKA WÓDKA; 
wzmacn'a organizm, leczy choroby 

żołądka ora/- wątroby, i nie
strawność. Znakomity 

środek przeciw fe
brze i zazię

bieniu. 
Osa£» t.OO. 

KOMPLETNY WYBÓR LEKARSKICH 
I CHIRURGICZNYCH INSTRU-

MENTOW. pasków na lupturg, 
bandaży i kruk w i, lekarstw 

speoyainych krajowych 
i importowanych. 

PIJAWKI §ZWE1)KKIK 
Zamówienia, pocztą natychmiast za. 

łatwiane do wszystkich rzg-
ści kraju po odebra-

ni u ceny, 

S^Przyślijcie centową markę poc 
tową, a dostaniecie odwrotną 

pocztą cvrknlarze i rady, 
jak użyć sławnych fa-

mihjnych lekarstw 
lJr. Bwnkera. 

J. II. Xelowski 
TOO Milwaukee ave. 
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Kapilałfda okazani* 

German American Bank 
Bog ul icy ,Wal not ftriejt, 

Łatwo dastad pieniędzy osobom* 
posiadającym kredyt po swykłycb 
procentach. 

Płaci procenta od pieniędzy od
danych do lohowama tylke n/*4sa» 
Krótki. 

i Załatwia takie pne««<anick 
pieniędzy do Niemiec, Prn^ 
Auatryi i BoeyL Bank ten jm§t tato 
pewny, Łe nawet Stan Minnesoors 
pieniądze swo$e w nim prseoW 
wuie: 

Jan Ludwig prezydent 
Peter Bttb ricepres. 

DR. U. LMimitIL 
wykształcony w Niemczech' 

Lekarz i akuszer 

BIUKO: 
Nad apteką J. W. L^UERA 

Mieszkanie prywatne: Nr 

407 E. 6th Str. 

Godziny przyjmowania: O (fi 

godziny 9 do 11 przed połud

niem, tudzież od godziny 2ecie 

do 4 po południu. 

GOT BAY WlMl 

)LE,i 
• Na^leps^a i 

La Crosse. W i u o o 
i 

Neills viii B, ^ppleton, 
Neenah, 

Grand fUpid*. 
Stevprjf Point, OMhtfosh, 

Ne* London, Porjrł dn Lfcft, 

(i r c e n li a y 
ora? WKBfHtkifMui" pnr. t»ł 

w.soHUD. W!S0ON81jS 
Droii* do 

Kopalń żelaza 
POłiNOCNmo MTCHTG A NP 

i 
L A M E  O t C r i S I S I O t t  

^cisłe> połączenia i «zybtc» jguda* 

Rttc/oiłj, b>^ wat»» tyfeieft-
wskażąwai kolei 

GREEN BAY, WINONA 
& ST. PAUL* 

J- Champion J- 8. Last 
Superintendant tP. (U A«fc. 

Green Bay Wis. (Jrean Bav w 

MSJRffiliRKs 
COPYRIGHTS. 

CAN I OBTAIN A PATENT? For & 
provint answer and an honest opinion, write to 
M i'NN & CO., who have had nearly fifty yeary 
experience in the natent business. Communica* 
tious strictly confidential. A Handbook of In» 
formation concerning Patents and how to ofc* 
tain them sent free. Also a catalogue of mechark 
ical and scientific books sent free. 

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the Scientific American, and 
thus are brought widely before the rniblic with, 
out cost to the inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly illustrated, has bv far tho 
largest circulation of any scientific work in the 
world. S3 a year. Samnle coDies sent free. 

Building Edition, monthly, $2.50 a vear. Single 
copies, 25 cents. Kvery number contains beau* 
tiful plates, in colors, and photograDhs of new-
houses. with nlans. enabling builders to show the 
latest desicrns arid secure contracts. Address 

MUjS'N & CO., Nkw YoitK, U(i1 BlfOADWATPł 

wM1 

TAKE NO 
OTHER-
It is the 

BEST. 
There is 

nothing 
JUST AS 

GOOD. 

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

Prices. 
The so-called 

SCO. Machine-
which they ad
vertise for $20. 
can now b& 
bought of us or 
our dealers for-

from $15.00 to Sis.oo. 
We make a large varioty of these chrap mnehines for 

those who can not afford to buy the BEST, fhey are-
not so finely finished or carefully made as the 

new home 
but WE GUARANTEE EVERY ONE, and our guarantee-
is good We have ngents in nearly every town where 
you can get Instructions, needles or repairs. 
Write for Our New Price hist. 

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-
will win we g-ot it. . . - ' 

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

THE NEW HOME SEWING MACHINE C3.t ' 
Orange, Mass., - 23 Ur.icn Square, IT. Y.f Chicago, Di*. 

St. Lcuis, Mo., Saa Francisco, Cal., Atlanta, Qa. 
FOB SALE BY 


