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FRANCYA. Paryż. Zapo

wiedziana szumnie demonstracya 
przed posągiem Strasburga z powo
du udziału w Francyi w uroczys
tościach w Kolonii miała spokojny 
przebieg. Pięciuset członków ligi 
patryotycznej pod przewodnictwem 
byłego deputowanego Millevoye 
złożyło na cokole posagu wieniec. 
Po kilku przemówieniach bez zna
czenia, obecni sig rozeszli. 

— W Francyi panuje wielka 
Tadośó, iż okryta rosyjskie razem z 
francuskiemi wjadą, na kanał pół
nocno-wschodni. 

ANGLIA. Anglia oświadczy
ła W. Porcie, że nie odstąpi od 3 
•warunków memoiyału armeńskiego, 
mianowicie, mianowanie nadkomi
sarza do spraw ormiańskich, usta
nowienia ko misy i, czuwające] nad 
wykonaniem reform i wpływu na 
wybór gubernatorów dla powiatów 
ormiańskich. Autorem odmownej 
odpowiedzi miał byó Said basza, 
który za to właściwie mianowany 

•został wielkim wezyrem. 

BERLIN. Rząd pozwolił 00. 
redemptorystom osiedlić się w Al-
zacyi i Lotaryngii tylko w Riedis-
heim, na osiedlenie się zaś w Bi-
shenberg zezwolić nie chciał. Ducho
wieństwo całego kraju protestuje 
przeciwko temu rozporządzeniu. 

— Bismarck w jednej z swoich 
ostatnich mów obraził ministrów 
nazywając ich „przygwożdżonemi 
do urzędów. "Bismarck chciał przez 
to powiedzieć, iż ludzie, którzy 
zostali ministrami, nie chętnie sta
nowisko opuszczają. Ostrze tej 
wycieczki zwrócone było przeciw 
ministrowi Boetticherowi. Tymcza
sem Bismarck rńe słusznie nazywa 
p. Boetichera przygwożdżonym", 
f>dyż minister B. kilkakrotnie pro
sił o dymisyą. 

AUSTRYA. W Wiedniu sta
rają się wszelkiemi siłami zażegnać 
niebezpieczeństwo, jakie grozi mi
nisterstwu koalicyjnemu. Jak wia
domo powodem do niebezpieczeńst
wa^ powodu którego mogłoby mi
nisterstwo upaść, jest sprawa gimna
zjum w Cillei. 

—  W i e d e ń ,  ( P r z e s i l e 
nie). W sferach parlamentarnych 
uważają przesilenie^za nieuniknione. 
Albo sprowadzi je sprawa cylajska 
albo obstr akcyjna polityka młodo-
czechów. Szeroko omawiają nową 
koiistelacyą stronnictw na wypadek 
przesilenia. Sadzą, że stronnictwo 
tir. Dipaulego zleje sie w jedne 
GTiipe z umiarkowanymi antysemi
tami pod wodzą ks. Lichtensteina. 

— Wiedeń, (Namiestnik 
Badeui w Wiedniu). Cala prasa 
omawia przyjazd lir. Badeniego w 
AViedniu. Powszechne są glosy, że 
w treli trudnych wypadkach cesarz 

no do swego boku powołał jako 
na jzautańszego doradzcę korony. 

ROSY A. Car przyjmował w 
osobnej audyencyi patryarchę or
miańskiego. Patryaruha dał wyraz 
uczuciom wiernopoddańczym. 

JAPONIA. Dochodzą wiado
mości, iż z powodu wmieszania się 
Rosvi w zatarg cliińsko-japoński, 
Japończycy mieli zamiar wypowie
dzieć Rosyi wojnę. Powstrzymał 
ich tvlko wzgląd na słabość ich 
marynarki. 

BERLIN. Z Berlina udadzą 
sie do Wiednia komisarze rządowi, 
aby sie porozumieć z austryackim 
rządem w sprawie uregulowania 
międzynarodowego kwestyi cukrow-
uiczei. 

— W koloniach afrykańskich 
Niemiec panuje straszny głód. 
Stacye misyjne nie są w stanie 
zaspokoić potrzeb ludności mrącej 
z głodu. 

GALICY A. Pod Brzozowem 
napadło 20 huzarów na swego 
wachmistrza i go zamordowało. Sąd 
wojenny skazał za tę zbrodnię 10 
losem wybranych huzarów i 3 pod
oficerów na śmierć przez rozstrzela
nie, pozostałych winnych na doży
wotnie więzienie. Wyroku nad 
skazanymi już dokonano. — Wia
domość tę podaje Gaz. narodowa na 
to pisze " ,,Wiener Corresp,": 
Wiedeń, 25. Wiadomość podana 
przez jedno z pism galicyjskich, 
jakoby sąd wojskowy w Przemyślu 
wydał już wyrok śmierci na 16 
huzarów, którzy wzięli udział w 
zamordowaniu swego wachmistrza 
w Brzozowie, jest zupełnie zmyślo
ną. Tem mniej prawdziwą jest, jak 
się samo przez się rozumie, wiado
mość tego pisma o czasie egzekucji 
rzekomego wyroku. 

WŁOCHY. Cawalotiego oskar
żenia dały powód do nowych skan
dali w parlamencie włoskim. Mar
szałek dwukrotnie przerywał posie
dzenie, wreszcie zmuszonym był 
je rozwiązać. 

TURCY A. W tureckiem pań
stwie zanosi się na poważniejsze 
rozruchy, które zaczynają nabierać 
cechy po wstania. W kilku miej
scach zaszły krwawe potyczki z 
wojskami tureckiemi. 

— Z wyspy Krety donoszą 
również o starciach pomiędzy woj
skiem tureckiem a mieszkańcami. 

— Z Konstantynopola donoszą, 
iż odkryto w szkole wojskowej 
spisek; spiskowcy mieli zamiar wy
konania zamachu na pałac sułtański. 

ROZMAITOŚCI. 
ZAMIAST kanału Panama, 

którego początki pożarły nie 
slychane sumy, zubożyły wiele 
rodain, a napełniły kieszenie 
oszustówf  tak i£| zaprzestać 
musiano dalszych robót — 
wykopany będzie inny kanał, 
ale więcej ku północy w 
Ameryce. Kanał ten połączy 
tak samo jag zamierzano przez 
panamski — morze Atlantyckie 
z Oceanem Spokojnym i to w 
rzeczypospolitej Nicaragua. 
Senat Stanów Zjednocz»nych 
uchwalił 70 ixilionow dolarów 
w akcyach na koszta budowy 
tego kanału, z którego całkowitą 
korzyść odniosą Amerykanie, a 
nie jak przy panamskim kanale 
Europejczycy. 

WARMIAK, gazeta „Judo-
tnilska", wychodząca pod re-
dakcyą wilka w owczej skórze 
na Warmii pismem tak 
przejrzystem, źe lada kto pozna, 
iż pod ofrłoua polskich wyra
zów ta gazeta dąży do zger-
mauiaowania, a raczej do 
uśpienia ducha polskiego. Ma 
ona wielkiego opiekuna tj. 
..Yolksblatt", który o „War
miaku''  pisze, iż to jedyna 
gazeta polsko-katolicka, która 
śmiało zwalcza (mamidło) na
rodowo polski żywioł — dalej 

pisze, że to jest pismo dla 
duchowieństwa i ludu katolic
kiego" (do użytku na codzienne 
potrzeby. Uw. red.) 

GAZETA GDAŃSKA ogla-
sza, co następuje: Kuryer 
Gdański zapowiedział, że 
kończy z dniem 1 Lipca swój 
śywot. Wydawca jego p. 
Oiyżewki wdał się w nie 
swoje rzeczy — i stracił. Nie 
powinien był słuchać tych 
doradźców, którzy mu duby 
smalone opowiadali. My go 
żałujemy, zwłaszcza, że w 
swoim zawodzie jako majster 
koszykarski jest dzielnym i 
był na najlepszej drodze do 
dorobku. Cbodzi nam o 
egzystencyą każdego rodaka 
a nie mniej i p. Czyżewskiego, 
choć takim był naszym prze 
ciwnikiem. Pan Czyżewski 
zamierza wydawać pismo 
Tygodnik Gdański, z dodatkiem 
Nie mamy powodu nie życzyć 
mu powodzenia na dalszej tej 
Cierniste] drodze, ale otwarcie 
powiadamy, iż i w utrzymanie 
się Tygodni/ca nie wierzymy, 
znając dobrze stosunki. Jeśli 
pan Czyżewski zechce od uas 
przyjąć dobrą radę, to mu w 
w pierwzej linii radzimy strzedz 
się tych „przyjaciół", do 
których odnieść się może 
nasze przysłowie: Strzeż mnie 
Panie Boże od przyjaciół, bo 
z nieprzyjaciółmi sam sobie 
dam radę. Niech pan Cz. będzie 
ostrożny, niech liczy na własny 
rozum. Tygodnik w rodzaju, 
jak go pan Czyżewski zamierza 
wydawać, miałby racyę bytu, 
mógłby §ię może i utrzymać, 
ale do tego potrzeba od po 
wiedaich warunków — redak-

cya Tygodnika, jeśli tenże ma 
mieć jaką wartość jest trudną 
— przedrukami można się 
wprawdzie posługiwać, ale 
sam ich vybór i odpowiednie 
odrobienie wymagają wszelkiej 
rutyny zawodowej, a to pewna, 
że p. Czyżewski rutyny gaze-
ciarskiej nie ma i mieć nie 
może, bo aby ją zdobyć,trzeba 
niemal źęby zjeść w tym za -
wodzie, a obok tego mieć 
pewien talent, bo zawód to 
niełatwy. Jeśli ktoś szemrze i 
woła, że wzrost pism polskich, 
to wzrost polskości, to powinien 
do tego dodać, iż naturalny 
wzrost pism jest objawem 
wzrostu polskości, . bo my 
jesteśmy za biedni, aby dla 
ambicyjek i własngo/a pozwa
lać sobie na zbytki, które ruj
nują tak jednostki, jak ogół. 

(Wielkopolanin). 

O NOWYM sposobie gar
bowania skór donosi Kuryer 
Warszawski jako o wynalazku 
bardzo doniosłym. Dotychczas 
skóry kładziono w doły gar
barskie, gdzie je przekładano 
zdrobniałą korą z drzew, 
szczególniej dębową, dla tego 
że zawiera w sobie dużo 
garbniku. Skóry te leżały po 
kilka miesięcy i dłużej. Teraz 
przy pomocy wytworu chemicz
nego, który wynalazca trzyma 
w tajemnicy przeleżą kilka do 
kilkunastu godzin i  będą tak 
samo zdatne na wyroby prze
mysłowe. 

KÓRNIK. W środę dnia 
l ki atu. udał eię mistrz komi
niarski pan Audrzejewśki z 
Poznania do Kórnika, stamtąd 
wysłał do Czołowa Ucznia, 
aby tenże u borowego 
Mistackiego poczyścił kominy. 
Niestety na ognisku właśnie 
był wzniecony ogień, uczeń 
pomimo przestróg spuścił się 
do komina. Płomienie zaczęły 
go obejmować, na krsyk )ego 
przybył borowy i z wielką 
trudnością wydobył go % 
komina. Ciężko oparzonego 
oddano do zakładu Sióstr 
Miłosierdzia w Kórniku, skąd 
go przewieziono do lazaretu 
do Poznania. 

steczka! W poniedziałek opuśeił 
nas X, Biskup. Smutno nam 
teraz i pusto, ale pozostało 
wspomnienie, które niczem u 
nas zatrzeć się nigdy nie da. 

l>obra rada* 

Prsgnienie, jakiego człowiek 
doznaje w czasie upałów jest 
oznaką, ae ciało wyparowało 
ze siebie znacznie *iele wiłgoci 
i potrzebuje nowego wilgotne 
go zasiłku; dla tego wielu 
ludzi źle czyni jeśli się wstrzy
mują od picia, nie chcąc się 
zbytnio pocić. Wstrzemięźli 
wość ta może być powodem 
udaru słonecznego, który nastą 
pić może, jeżełi tkanki w ciele 
ludzkiem nadmiernie są suche-
Nie należy przesadzać w piciu, 
tylko pić wstrzmięźllwie po 
części wodę z sokiem cytryny, 
którego jako bardzo taniego 
skrystalizow anego nabyć można 
w drogeryach. 

Smutna humorystyka. 
W ,, Gazecie Gdańskiej", 

opisuje ktoś stosunki z parafii 
Wielewskiej .W korespondencyi 
tej czytamy między innemi, 
,,Aby nawet dzieci pomiędzy 
sobą w nieobecności nauczycie
la po polsku nie mówiły,wyna
leziono tak zwane, ,TafelcheQ''. 
Dwoje dzieci.jedno w 13,drugie 
w 15 roku miało być ukarane za 
to,że pokłóciwszy się.mówiły po 
polsku. Na pytanie nauczyciela 
czemu ,,Tafelchen" dostały: 
mówiły pierwsze nareszcie, 
,.Sie mier plujen", a drugie: 
,,Er mir bijeu''.  Ile to jest 
przypadków, o których wcale 
nic3 wiemy,lub których przyto 
Csyć tu nie wypada!' '  

Babie lato. 

MAXA GOLTZ 
Sr. 272 

•Ł 3rd Str-
w środku 
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Narożnik 

5 tej & 

Carimona 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

na rogu ulic 5 tej « Cariwona 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku chorob* w dom* 
potrzeba. . J 

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

Towar drogieryjnyjako to farby, benzynę,różne oleje,oraz okulary 
Spr° w my Z na5rzet^lnieiszyoh, najlepszych źródeł, 

W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka * 
pana MIECZYSŁAWA KOWALEWSKIEGO. 

DO GNIEZNA na targ przy-
wióiłkolonista kartcfłe.Kobiety 
na targu pytają: a czy mąozyte? 
Na to ów kolonista chwyta za 
bicz i kobietę zaczyna smagać 
Na krzyk i hałas przybiega 
polieyant i dowiaduje się — 

że ów kolonista obraził się 
wyrazem ,,mączyte" — który 
on wziął za przezwisko Mund-
schite. Kto zna platdeutsch, 
ten wie co to schite oznacza. 

W MARGONINIE minęły 
dni uczty duchowej, którą nam 
czcigodny nasz X. Proboszcz 
sprawił, sprowadzając księży 
misyonarzy na misyą, którsj 
dotąd u nas nie było.Wszyst
ko odbyło sie jak najpiękniej 
na cmentarzu wśród drzew i 
chłodu, przy naszym pięknym 
i schludnym kościołku. W 
sobotę przyjmowaliśmy Naj 
przewielebniejszegoX. Biskupe 
Likowskiego. Całe miasteczko 
przybrano w zieleń i bramy 
powitalne. — Domy Margoniń-
skie chociaż małe i niskie, 
wydawały się wtedy okazałemi. 
Setki pobożnego ludu przyjmo
wało Sakrament Bierzmowania, 
a w niedzielę wieczorem 
urządziliśmy iluminacyą. Musi
my tut&i oddać pochwałę 
innowiercom, którzy z małym 
wyjątkiem przyczynili się 
bardzo do upiększenia mia-

Jaka jest przyczyna zjawiska., 
zwanego ,,babieiii latem"? 

Podczas ciepłych i słonecznych, 
dni, w październiku, ukazuje sie 
w powietrzu znaczna ilość białe] 
pai§czyny, zwanej ,,babiem latem", 
albo przędzę. Matki Boskiej. JNawet 
miasta nie są. od niej wolne. Przg -
dżemem tych niteczek trudnij się 
małe ciemne paiąki, aby mogły się 
po nich wznieść wysoko i dalekie 
odbywać wędrówki. Pewien natu-
ralista, płynąc okrętem, spostrzegł, 
w odległości 60 kilometrow od 
lądu białą pajęczynę spadającą na 
okręt; wiatr roznosił ją i na dalsze 
przestrzenie. W jakim celu ta wą
tła tkanina porzuca ziemię, 
ażeby bujać w przestworzach? Nie 
skłania ją do tego ciekawość, ani 
fantazya, lecz potrzeba wyszukania 
miejsca na zimowe leże. Widziano 
pająki, które z nadejściem jesieni 
porzucały bagna i za pomocą 
pajęczyny przenosiły się na ląd 
suchy. 

Naturalista Blackwell, prze
chadzając sie jesienią po polach, 
spostrzegł, że wszystkie ploty i 
łąki pokryte były ogromną--hczbą 
pajączków i białych, lśniących 
włókien. Nogi jego oplątane 
zostały jak siecią delikatnemi ni
tkami, które się wznosiły w góre 
i przedłużały do nieskończoności. 
W miarę jak promienie słoneczne 
rozgrzewały ziemię i niższe war
stwy atmosfery, włókna odrywały 
się od ziemi i wraz z rozgrzanem 
powietrzem, leciały prostopadle na 
kilkaset stóp , w górę. Po południu, 
skoro się ochłodziło, nitki zaczęł/ 
się spuszczać i osiadać na płotach, 
drzewach i trawie. Pająki odbyw
szy nadpowietrzną podróż, wracały 
znów dó swoich obowiązków i snuły 
w dalszym ciągu białą przędzę. W 
przeciągi* sekundy,pojedyncze włó
kno dosięga metra długości. Pająk 
uwiesiwszy się jednego końca włó
kna, przytwierdzonego do muru 
lub łodygi, spuszcza sig bezpiecz
nie ze znacznej wysokości, 

; i Niekiedy na balonie z pajęczyny 
podróżuje cała rodzina, złożona z 
matki i małych; dostawszy się na 
ziemię, pajaki odcinają włókna i 
tkanina ulatuje z wiatrem. Przy 
sprzyjających okolicznościach, pa
liki mogą na tych improwizowa
nych balonach przebywać przestrzeń 
250 do 300 kilometrów. W ten 
sposób, mogą przenosić sie z miej -
sea na miejsce i zakładać osady 
w okolicach dla siebie najdogod
niejszych. 
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Kapitał i nadwyżka $400,000 
Największy ze wszystkich banków w południowej 

Minnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechówane 

w nowej ogniotrwałe] szafie Corliss Burglar-Proof Safe. 
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Agent: J. C. Meyer. 

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

Piła chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje się hurtownie: 
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Pale i 

Szyngle, 

Latle. 
Biuro i varsztaty 

Front Str., W inoim, Minn. 
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