
nabył p. Węgliko?rski z Pelpl'na jdziecię 

l' 

2 Prus Polskich, 

POCODXI. Igo 

wiectorem «» fol*«rku lutei"Tm' 

kriWwkUS 
wydatislo »ię 

woleiaiu iyta *S*«t 8 '̂ 

Biwci{tó*w «r«dł »•«•*. iaw 

ikoWk BBikodieA wewnętrtnyoh w 

dwie godrtny polem u mart. 

PELPLIN. Qnegdej przywie-

tiobó do tutejHżśgo domu św. 
józeL robotnika Kwitoowsfcifgo ? 

Młynów pod Gniewem, który przy 

koszeniu aboża dostał kurczy i 
przy tera tak nieszczęśliwie na 

kośĄ upadaj że sobie niemal nogę 

przy kolanie odoi%ł« 

SZTUM. W zakładzie 

Na]św. Maryi Panny w Gdańsku 

uaiatł 28. *. ra; kapitalista L 

Czerwioaki ze Starego Taiga. #• 

wB, 

BARŁÓŻNO-t Odprowadzono 

oa wieczny spoczynek zwłoki wielce 
szanowanej ś. p. * BLitowskich 

Kaezubowskiej pry licznym udziale 

krewnych i znajomych. ^lecb 

spoczywa w Bogu. 

* " 

CZARZE. w Chehnińskięm. 

W tych dniach przeszedł duży 

folwurk Gzi n, który jest patrona

tem kościoła czarz^ńskiego, w 

rgee polskie. Należał on dotjrcbczas 

panu dr. Peeplowi, który jelt 

rzecznikiem w Drzeinir. Pan ten 

był 'bardzo • óigżkim yr płaceniu 

swych udziałów na budynki plebań

skie i na kościół. Ziwasse trzeba &o 

było zmuswó do tecjo, a zt%d 

cierpiały kościół tutejszy i ple ban

ka. Już od 16 lat nie ma to wcale 

organ w kościele, a to jest pewnie 

najsmutniejsze jeżeli do iśłużby 

Bożej nie ma przygrywania na 

organach. Nowy dziedzic, a jest 
nim p, Ł.*włowski, zapewno będzie 

lepszym paUVPem. 

BRUSY. Urządzono tu nit* 

dawno pierwsze polskie przedets 

wienie ametorskie, dzięki staraniem 
p. Dr. Kreffiy, który z godn? na

śladowania wytrwałości? zwalczył 

rozmaite przeszkody, stawiane w 

tei spsawie. Odegrano d wie sztdczki: 

„Żyd w beczce** i „Adam i Ewau. 
- Ogólnie podobał się wybór 

sztuk i amatorzy odegrali znikomi-
c:e swe roi'; na twarzach gości 
malowało się też jak największe 

: adowolenie. 

Brodnica. Żona robotnika, 

któr* odjechał do Ameryki i w 
najwigkseei nędzy pozostawił, 

zaznała, że jej m$ż dopuścił sig 

kradzieży w plebanii zeszłego rosu. 

OSIE W Swalńie ma byd 
pobudov. nsj -»7.koła i to z powodu 

źncózBej i^Uyłości od Osia, do§d 

(izfcci dóty hczas ucżęszezać musia-

z 130,000 marek. 

Z CflJECŁMNA piaz$, że 60tetni 

właściciel Wielaobowski z Dołków 

spadł z woża żniwnego i zabił się 

Przyczyn^ wy padku było spłoszenie 

się końi. 

Z Poznańskiego. 
W N AU HEIM zmarł X. 

Maksymilian Dałkowski z Lusowa. 

ft. u p. 

MOSINA. Burmistrz p. Delica 

postarał się o założonie biblioteki 

niemieckie], do której Towarzystwo 

oświaty ludu niemieckiego w 

Berlinie ofiarowało 100 tomów. A 

no, niech się Niemcy kształcą może 

będ§; zgodneiszymy wobec nas. 

Ludnośó polska w mieśoie i okolicy 

ma książki z czytelni lądowej i 

niejednej z niej Korzysta. 

łódką i kołodziejska X. Antoniów"^ 

CZA. Prześliczny j[e~st melodya do 

pieśni stolarskiej. Każdy rz3mie-
slnik po winien posiadać tó tanie 

dziełko. 

: INOWROCŁAW. Probo3zcz 

X. Antoni Laubitz óbohodżił 

yrczoraj w niedzielę uroćztśoie 

iotrodukcy% na probostwo inowro

cławskie. Parąfianię liczne się 

żebrali na tę uroczystoSó ukocha

nego X. Proboszcza, który w 

krótkim c.asie ja&o proboszcz 
a w dłuższym czasie jako wikiiry-

dsz tamtejszy dał im ab poznać 
iąko kapłan i prawdziwie troskliwy 

o dobro ich dupzpaśter. X. w* 

boszcz L. zrósł się z parafii i dla 

tbgo myśli, pracuje i żyje^ id§c 
godnie w ślądy poprzedników 

swoich, z których jeden poWółany 

został na wyższe stanowisko w 

hierarchii kościelne!, a drug' umarł 

nagle wśród pracy kapłańskiej. 

--

tku. Dochody wszelkie wyczerpy

wały uczynki miłosierdzia chrześ~ 

ciaiiakiego. • '• /"• 

B R O W A R  

M,"" 

i 
l' A: - VVEJ flEROWO. IJadowg szosy 

ze Sttzebćza do Pobłocia zdano 

lych dni za 45,000 a. pfżedsię-

biprey p. Dahiijs. Jeden żądał za 

t ^ vA2 

1 
* i\ *,Ż1|0IN. Posiadłość łin^rłe 

go pi cdlłroku ś. p- Standraćh 

MOGTLNO. W Padniewie 

spaliły się dwie stodoły dominialne 

ze zbożom i obora, a w niej 60 

cieląt i 2 źrebce. Tak budynki jak 

pasza i inwentarz były zabezpieczo

ne w T«iw- ogniowenc. 

ŚRODA Aptekarz p. Julian 

Tarnowski kupiwszy aptekę w 
Środzie uzyskał na nią koncesyą 

od kiól. regenpyi. 

WIELEŃ. — Kupiec Krausa 

zamierzał na zsdzierwionym giuncie 

założyć fabrykę wody belterskiej. 

Postarał się ó studniarza i ten 

zaczął wiercić w ziemi w podwórzu. 

Gdy doszedł do głębokości 58 

metrów trysnęła woda * podziemia 

i z taką siłą, ze przez dni kilka 

tryskate równym promieniem. — 

Chciano otwór żatk&ó, ale woda w 

innem miejscu się wydobywała. 

Władza obawiając big, aby nie 

doszło do takiej katastrofy, jak 
przed kilku laty w Pile, gdzie 

domy się pozapadały, stara sie 

teraz wszelkiewi sposobami try

skającą z podziemia wodę zatamo» 

wad, — Pytanie, czy się to nda. 

GNIEZNO. Urzędnik gazowni 

Jeziorkowski zachorował, ; wzięto 
g) do lazaretu i tam umfcrł po 

kilkugodsinnych okropnych bole

ściach. Napił się podobno kwasu 

saletirząnego Nie wiadomo czy 

rozknyślnie, czy z nieuwagi. 

GNIEZNO. Pisarz ludowy 

Jó;ef Cbociszewski ułożył i zebra).* 

Trzydzieści Piosenek i Pieśni ula 

Rzemieślników a szczególnie dla 

tzewców, kowali, krawców stolarzy, 

kołódiiejów piekarzy, rzeżników, 

rybaków, garncarzy, cieśli, mula
rzy, pówrcźaików, młynarzy jtd. z 

dodatkiem piosnki z uwagą zą 

którego rzemieślnika panny za mąż 

iść rade. Cena 25 fen-, ż przysyłką 

f ran ko 30 fen. — W przedmowie 

czytamy, żę celem te] książeczki 
lest zachęcenie młodzieży rzemitśi-

nicistj do ukochania rzćmiosła, a 

zarazem mają 8ij tę piośepŁi 
przycźyńić do pomnożenia wesoło» 
ści. Większą ich czgsć ńa życzenie 
wydawcy utożyli lgnący Dąnielęw-
ski i śp. X. Tomicki. Do najpięk-
ui«jijzych pleśni ; niilełą Sże#ska;, 

«avzjm.j^:a się ,do; słów: Fraszlła 
ludzkie uprzedzenie, potem stolar
ska Ledwo na 

Scliellhas & Co. 
BROWAR 

piwa sadkowęgo 
i butelkqwego 

w WSuoiia, Ifliiiu. 
- ! Piwo to bardzo czyste i zlro* 
we, azaws«o się trzyma świeżo. 

Polska pod Moskalem 
W SOSNOWICACH nad 

granic| zadają znacznie wyżazych 

cen za wieprze — to też . w Hucie 

Królewskiej podrożały oeny na 

słoninę i świeżą wieprzowinę na 

75 fen. za funt. — Członkowie za--

rządu .,Bundurt rolników niemiec

kich zamierzali niedawno pójść w 

ślady Bisraarka i wpłynęli na rząd 

piuski, żę zakazał do pędu gęsi i 

pozwalał tylko na przewożenie na 

osiach pod pozorem oohrony przed 

cholerą drobiu. Atoli sztuczka 

bismarkowska się nie udałń,/ bo 
rząd rosyjski, poznawszy się ra 
tem, raz podrożył cło na wewo~ 

ione io Królestwa Polakiego i 

Rosyi towńry niemieokie skórzane i 

celaloidowe. Powstała z tego mała 

,,wojna gęsia" która zniewoliła 

rząd pruski do • u8tęp8tw. R'^d 
rosyjski ma w swoim ręku hyndel| i 
niemiecki, byle tylko chciat może 

go ubezwładnić, a natomiast 

} towarom francuskim ułatwić ?byti 

O wywóz zbofet własnego rzad 

rosyjski się nie obawia, bo ma 

liczne porty, które zboże to wywo

żą w świat daieki. 
Z Rosyi donoszą o wielkim 

niśurodzaju* jaki dotknął Rosyą 

> południową i środkową. Literat 

rosyjski hr. Tołstoj donosi o tem> 

co widniał w podróły po środkowój 

Rosyi i głosi; że, tegoroczny spizęt 

żyta nie był obfity, a '• nieurod 

tłm jest od lit dwuaziestu wielkj j, 

zatem rok bieżący, choci&ż Indzie 

w nim z głodu umierać me będą, 

przysporzy nieszczęścia i biedy. 

Hr. Tołstoj j!est Wielee dobroczyn

nym i chciał urządzić w wielu 

miejscacb tanię kuchnie lodowe, 

' Z GALIOYI. 
Zinąrły dnia 4go b. m. Arcybi

skup' lwowski Rusinów X. Kardy

n a ł  Ś  y 1  w  e  ś  t e r  S  e m  b  r  a «  

to wlćz urodził się 3. września 

1836, otrzymał święcenia kapłańskie 

r. I860, na Biskńpa konsekrowa
nym został pod tytułem e [Jułiopc* 

I s, a metropolitą W marcu 2185 r. 

Ojojea Św., uzna iąb Jego zasługi 

około Kościoła, mianował go przed 

d w im a laty Kardyfctiłem .Poprze -
]«go i stryj, Kardynał )óźeł 

ADWOKACI 
faoiM A.Tawney, W. J'. Smlit., D E. Tawaa 

Tawney, Smith & Tawnet. 
Polecają się Szanowne] Publiczności 
polskiej w Winonie, które] już 
ńieraz śłużyli w różnych tądachw 
sprawach' prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str. 
, Morgans Block 
jBooms ' 22, 33 & 24 

H U m P H R E Y S  
Dk. Huxpsbstb' Specifics are scientifically and 

oarefully prepared prescriptions; us«d for many 
. years In private practice with success, and fur over 
, thirty years used by the people. Every single Spe 
jlfls k a special cure for the disease named. 

ftoDM Speolflc«;«ur»' Without 6 ' 
tngr or rodSclng ttt? system, and are*!n fabf antl 
deed the soTerelgn remedłes ofthe World, 

£J3I or PBINCIPJlL kob. 

I 
irers, Congestion. Inflammations.., ótmśt Worm Fever, Worm Colli... 

-uscolle 
rfrsaiffT""""' 
Toothache.Paóeaebe.:.... toache.Faćeaebe 

!k Headache. Vei 

S  P E C  I F  1  C  S  
goTSrsrTSwSpsjisi'EaSBEiTTrr" 
Pflo»» Httud oc Bleeding. 2 
Ophtbąlray. or Sate, or Vt dk Eyes .1 
Satarrt. Influenia, Gold to iue Head. I 
(ykoomnK Congh, Violent Coughs..( 
4.atnma, Oppressed Breathing. I 
Kar nlaohargBs. Impaired Hearing.{ 
|orofaia>Smarged Qlands. Swellug .1 
ientral Jjebi lity,PhysicalWeakness .1 
Prgpsy.iand Scanty Seeratlons.... ^ 
MaBtcKtfesa, Blckneasorom Biding 
Servons Semlćśi W oak-' 

nees, or Involv^ituy Discharge*... .1.1 lore Month, Canker .1 
Jrloqify Weaknoii. Wetting Bed. .1 
Faiafai P«jflod»,withSpasm....... tMi of the Heart,P 

. St. VI nce..l k. Ulcerated 
ngssttons St ptions .a 

Sold by Progslsts, or sent postpaid on receipt 
of price. Us. Htwa&BXB' SUmoau (144 pages) 
richly bound In cloth and gold, mailed free. 
Humphreys' MedlclneCo.100 Fulton St. N Y. 

UUMPHRĘYS' VETraRINARYSPECIFICS.-
« Cscdby ttltowneM of Horse and~Gat 
tie. A Com 
Veterinary"" 

j of Dr. Humphrey# 
. ,™ w^js) on treatment and 
care of Domestic Animals—Horses, 'Cattle, Sheep, 

and Poultry — Sent free. HL'jETPEFlS Roc 
(ICDTHCO.. 130: 

Ibe '^ęm^łyj'ófthB &ą 
iłCą|ilpftiią Cątąrm^ 

Is an lmmeaiaie reffef »4d penńkucui, % 
for eat^rirh ąnd'ipol4 ln,tbeHead.iW§ gSfcri tee i perlcct Ciire or refund the money." 

g^mbratowiw jesłc^ijye-w Ki"y mie Hnto|h>.Nb»«l3 by means ofan uppa^ttn. j 

Zmarły j jnin^a'"wielkicia d;ę(^ą 

60 YEARS 
EXPERIENCE 

Trade Marks 
Designs 

Cqpyriohts Łc. 

ndbook On Patents 
r „^fórsacurlhgjpatenu. Patents taken tnrotigh Mum St Co. recelrs 

ipeeial notice, without charge,ln the ? |f IWIW| M* wv f.  

Scientific American. 
g S '  "  "  

Largest clr-
Terms, $7 a 

newsdealers. year; rour monvm. fi. BOM Dyau newsaeawrs. 

MlfNN S Co.361Broadway' New York 
Branch Office, 8J5-F St..\?ajBhlngton. D. C. 

CATiHRH CURE"' 

hi 

AFromluent Pkyilclsn. 
• prominent. New York physician 
in diacussing the merits of Ripana 
Tabules with a brother M. D. said: 
'? Sjeveral years ago I asserted that 
if one wished to become a philan-
thopiat, aiid do a beneficent deed-
one that would'help the whole hu
man race—nothing could be better 
than to procure the Roesevelt Hos
pital prescription, which is ihe basis 
of the Ripans Tdbults, and cause it to 
be put up in the forjn of a ketchup 
and'distributed amfcng the poor." 

Sales Increasing. 
The largest retell drug store In 

Americans that of Hegeman & Co. 
on Broadjjjfy in New York City. 
A reporteSFho went there to learn 
how Ripaiis Tab
ules were veiling 
bought a five-cent 
carton and asked: 

"Do you hare 
milch call for 
these?" 

He was referred 
to agentlenian who 
proved to be the 
head of the depart
ment. He said: . -

" The sale of Bipans Tabules is 
constant and is increasing, due 
especially to the influential oharacter 
of the testimonialsun the daily press, 
and growing out of: these, through 
the refeommendation of friend ta 
friend. Satisfaction with them is 
very general. When once they, are 
begun I notice that a permanent 
customer for fhem is made. This, 1 
believe, is through their intrinsic 
merit, which proves the bona fide 
character of the advertising. I think 
them specially useful in the general 
ri*i of stomaoh troubles." 

Aai Elderly Lair. 
„An elderly lady living at Fordham 

Heights, a part of New York City, 
and who was known to be a warm 
fidvooate of-Bipans Tabules for any 
case of liver trouble or indigestion* 
laid to areporter who visited her for 
the purpose of learning the particu
lars of her ease : "1 had always 
employed a physician and did so on ̂ 
the last occasion I had for one, but 
at that time obtained no b,eneficial 
results. I had never had any. faith 
in patent medicines, but having seen 
Bipans Tabules recommended very 
highly in the New York Htrald con-
eluded to give them 'a tsial, and 
found they were just what my case 
demanded.'' I have never employed 
a physician since, and that means a 

aavingof$2 acall. 
A dollar's worth of 
Bipans Tabules 
lasts me a month, 
and I would not fee 
without them now 
if it were my last 
dollar." • At the 
time of this inter
view there were 
present two daugh
ters who specially 

objected to their mother giving a 
testimonial which should parade her 
name in the newspapers,- but to do. 
this the elder lady argued : "There 
may be other cases just like mine, 
and I am sure I take .great pleasure 
in recommending the Tabules to any 
one afflicted as I was. If the telling . 
about my case in the papers enables 
some Other person similarly affected 
to be as greatly benefited as I have' 
been, I see no objection." The daugh
ters, knowing how earnestly she felt ' 
about the benefit she had received, 
decided she was quite right. 

oarton (without glass) is now 
tended ter th» poor and the 

be Ead by aaail by sending forty-
it, Sew York—or a single earton 

Bra. UVWD fl^OUWunu Buiutr " . s 

APTEKA NIEMIECKA 

J. W. L,&UfflW-A 
znana wszystkim Polakom w Winonie, 
także farmerom w okolicy, z akuratnośc 
w wykonywaniu zamówień, z dobroci Te-
warstw i wszelkich towarów oraz taniości 

sprzedaje cząstkowo 
DROGrERYE, xjEK{ I CHEMIKALIA, 

farby; olejIb; pokost 11. d. 
Czye-te wina i Jikiery na użytek lekarski.—Drzewa farbi&rńskit 
materyAły farbiarskie w ogóle, r- Za sumienne pnyrządśeni 

lekarstw, tudziei ich dobroć daje siq gwarancyą 

Ufam, iż Kochani Druchowie Polacy, szczególnie iaA farmers?v 
oadal zaszczycać mnie bgd^ eaufaaienii jakiem mnie dot%d darzyli. 

J. W. LAUER 

lvóg 3 c|si Franklin 

MANGLtBS mmmmi 
An ordinary family łroetes can be tatra ttf T ' Uangle twenty ninoteaTwitboat toe* Or fwl. 

FUSL, M9 HIAT. *© 800RT 
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x wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarski • x 
x roboty akcydensowe, jako to. 
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EOUSTITUOTE, .FWtAIT ' K' Xl 
yNAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH* 
• ' r , .V 

KWITARYUS2E I TYKIETY 1 

• -r t v , or : oy ttrtr receipt of 60 ęts. • 
California Catarrh Cute C( t f w i - Ł  „  . . .  . , 7 5  .  : _  -  C a l l f o r i i f i i  C a t f l i r r h  C t t t e  ę < n  

przyjazig ńie pbzostairil iadppgo taaję- >41 Fifth Aveng  ̂ CHiCAdfr, IU3; 

LII IE DO ąA»QHUNK0W. 
^ ^ _.jy Z JĘZYKA AŃGIELSKfEGoS 
XNA POLSKI usUnLecżniają się, przy mniejszych rękopi-x 

Jsach, bezpłatnie; przy większych za faknajśkrómniejszeiDv 
x wynagrodzeń i L*m. ( 

, ^DOKŁADNY ADRES DB^JKĄRNJ WIARUSA 'k 
X • # : Office, K. 3rd Str X 

Wmo*^ W|ij|r# 
X X X X X X >: X X X X X X X X X X X X X X x X X 
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