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K A T O L I K  

mieckich produktach industry!, 
widzimy inteligencyą, ducha, 
wykończenie, gust i t. d. w 
amerykańskich brutalną silą 
matęryij z której duch uleciał. 

Szkoły wiec publiczne uwa
żamy z zasady za zle. Ryczał
tem potępiamy ową kardynal
ną a wsteczną ideą, że pań
stwo ma prawo do edukacyi 
dzieci i do przepisywania 
systemu nauki i wychowania. 
Potępiamy dalej szkoły pu
bliczne dla tego, £e w nich 
uczą fałszu i prowadzą młode 
pokolenie do bez wyznania i 
niemoralności; że system ich 
nauczania iest tylko blichtrem 
i pokostem; że miasto ludzi, 
wyrabiają ludzkie bezwiedne 
maszyny, że wykluczywszy z 
programu naukę religii i 
moralności, prowadzą przyszłe 
generacye do niemoralności i 
grubego materyalizmu i cał
kowitego zapoznania Boga. 

(Ciąg dalszy iiassąpM 
K*. K. D. 
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Zapłacili za naszą 
gazetę: 

Geranium, Fr. Xsiw. Gołka 2.0o 
Chicago, M. Chmielewski 1.00 
Toledo, Poczekaj i?.00 
Winona, Jakób Waith 2.00 
Chicago, J, I. MigdaLski l.fcO 
Oak Hill, Józef Pogorzelski 2.00 
Two Rivers 3  Andrzej Kuyp 2.00 
"Wiehila Falls, B. S. Kochano

wicz 2.00 
Winona; Teofil Govm 2.00 
Chicago, Fr. Wlekliuski 15.00 
Buffalo, Michał Mazurowski 2.00 
Winona, Fr. GrulkowsKi 2.00 

ff io.sz podnćujący agent pan 

Wawnyuiec Radomski sJcoleklo-

wat i  nadesłał do kasy: 

MenRsha, Woje. Macieiewski 2J)0 
"  Frank Ziorkowski 2. U0 
" Jan Smoliński 1.00 
" Marcin Daniszewski 2.00 
" Franciszek Ziełińsid 2.00 
" Józef Wróblewski 2.Q0 
" Jan Wiatrowski 2.00 
" Jan F. Trzciński 2.00 
" . .  Jan Kolasiński 2.00 

Jan Daniszewski 3.00 
" Audrzel Brzozowski 2.00 

Menomenee, Fr. Bonie 2.00 
" Jozef Guzek 2.00 
" Jan Krueger 2.00 
" Waw, Czarnecki 2.00 
" Ludwik Grabowski 2.00 
" And.'zej Gniatowski 2.00 

Marinette, Silvester Nowakow
ski 2.00 

Red Jacket, Szymon Tobijań-
. ski 2.00 

" W al eiily Tomaszkow-
ski * 2.00 

" Michał Tomczak 2.00 
" Jan Lonczny 2.00 
" Rev. J. Papoń 2.G-

Wincenty Dłubała 2.00 
" Józef Stefaniak 2.0u 
•' Andrzej Kubiak 2.00 

Osceola, Antoni Włodarczyk 2.00 
Marquette, Marceli Jaszczyk 2.00 
Pine <3rove, Jan Wardyn 2.00 

" liev. Jan Graca 2.00 
Green Bay, Tom. Kołodziejski2,00 

Karol Elend 2.00 
Pine Grove, Andrzej Lipiorski 2.00 

" _ Andrzej Podlasik 1.50 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

Nabożeństwa Majowe w naszym 
polskim kościele tego roku odzna
czały sie licznym udziałem naszego 
wiernego ludu. Co wieczór wiel. 
ks. proboszcz Domagalski odmówił 
z ludem koronkę, odśpiewał litanią 
Lauretańskij i mUł naukę o życiu 
i  cnotach Matki Boskiej. Dusze 
zagrzewały się do miłości Naj
świętszej Maryi Panny i Ojca 
Niebieskiego pacierzem, modlitwa, 
śpiewem, nabożnem słuchaniem 
nauk i wylewaniem sumienia przed 
trybunałem pokuty. 

Każdego wieczora zakończyło 
nabożeństwo błogoeławieństwoPrze-
najświętszym S.akf3taentem. 

c 

Na dzisiejszy Czwartek, 1 
Cterwca, przypada uroczystość 
Bożego Ciała. — Przez caty 
oktawę o godzinie 8 msza święta 
śpiewana, z wystawieniem Prze

najświętszego Sakramentu. 
Obchód uroczystości Bożego 

Ciała w naszym polskim kościele, 
z pioccsyą , będste w iin, 1,bl'-i '-sz^ 
niedzielę. 

Fciivi.:  Ay (lin J Nogala. z W i-
nouy pochodząca, w siodę, bl 
31 aia, w v św i ccon -i została w 
Milwaukee na Zakonu 
Notre Damskiego. 

Karczemna lunula, ktvh-a po
dejrzy wała iv.etelM^c sekretarza 
naszej polskiej parafii, niechaj 
po znalezieniu jego rachun
ków w najlepszym porządku, od
woła wszelkie plot'. ;i i  oszczi-i stw a^ 
jakie w tym miesiącu ua mego i 
jeuo przyjaOiół puściła między 
baby. 

Poniżej podajemy nazwiska 
komietu, wybranego przez te 
zgrajQ do sprawdzenia książek 
parafialnego sekretarza i kas^eia. 

Juliusz llctki 
Jan llembalski 
Leon Dorszy:' '  i  

j B. Stoltmfti.. 
< A. Li bera. 

Szóstego członka me wymie
niamy, gdyż jak. się dowiadujemy, 
tylko przez przymus moralny po-
między takie plewy się dostał. 

M»« 

Pan Jan Pdoicski /altżył przy 
ulicy Walnut (Nr; 12C) Biuro i 
skład sprzedaży kamieni. 

Pan Ludwik Sikorskilji>r\ió-

C ' .ł w zeszłą Środę z Si Paul,gdzie 
leżał chory, do W mony. 

Podatek gruntowy luli osobisty 
trzeba zapłacić w kash* !>owiatow< j 
du 31 Maia. Po tym sie trzeba 
będzie płacić 10 proccnt kary. 

wa pamiątka bardzo powinna 
interesować. 

FRASZKI. 
Książę Northumberland, jeden 

z nfiibogats/.ych bids i * w Au'iiii, 
inaczej nie podróżuje tylko trzecią 
klas: 1., Raz urzędnicy kolsjowi. 
chcąc mu wypłatać figla, umieścili 
•w przedziale przecen zajmowanym 
pasazen'uv o bardzo niemiłej po
wierzchowno*^ oi>dartuso\\ , żydów 
haiutowych Ksi}że wysiadł 
na vastepnej staeyi, ale zamiast 
wejść do innego przedziału, kupił 
wszystkim obdaitusom bilety do 
klasy pierwszej \ w ten sposób 
pozbył się ich towarzystwa. 

D  u ż n i k ;  C h o c i a ż  mi pan 
procesem grozisz, ja jednak na
stręczę panu dobry interes. 

L i c h  w  i  a  r  z :  J a k i ?  l a k i ?  
bardzo proszę.. 

D ł u ż n i k: Właśnie potrze 
ba w menażeryi szakala,* możesz 
sie pan doskonale sprzedać. 

Sędzia: Dlaczego nie odniosles 
zaraz do policyi tego pugilaresu z 
pieniędzmi,który znalazłeś na ulicy J.  

Oskarżony: Było już zapóźno. 
panie sędzio. 

Sędzia: To należało go odnieść 
nazajutrz rano. 

Oskarżony: Kiedy rano już w 
nim nie było am grosza. 

Abonent „Katoli
ka", który dostanie 
od nas rachunek czvli 
wezwanie do zupłaty 
z a l e £ 1 e g o a b o 11: u n e n *' 
tu, powinien w ciągu 
dwóch tygodni z dłu
gu sie uiścić,- albo 
p r z y n aj mniej sie un i e • 
^ innić,—inaczej za
cznie tracić u nas 
zaufanie. Kto dłużej 
niż rok i miesiąc za
lega z opłatą abona- j 
mentu, ten już daje 
powód do obawy, ze 
wychodzi na nasza V "" 
krzywdę, irdvż istot-

%• 7 CT5 
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nie setki niesumien
nych abonentów co 
roK nas krzywdzą. 
Abonent pragnący u 
nas mieć kredyt i do
bre imię, powinien 
płacić za 
punktualnie. 
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WNIKA LUBOWIBSKAi 
szyje podług najnowszej mody 

Odnawia i ubiera 

X11 V 

m 

gazetę 

Pan Jtr LąńńM już otworzył 
store butów i trzewików w swoim 
domu na rogu ulic 5 i ^t.Charles>  

Uprasza Szanowną Publiczność* 
Polską, a szczególniej swoich 
dotychczasowych zwolen ci k'") w i 
patronów, aby go jaknajmocniej 
popierać raczyli. 

Pan Fr. Gm. Ikowski sprzedał 
swoją farmę w Swan River, Minn.^ 
p. Janowi Dermg, i powrócił do 
W mony. Zamieszkał w domu 
rodziców swojoj żony, Kolterów, 

Dobri/ lot  na sprzedaż pomię
dzy ulicą (Jta a 10tą przy Kamien
nej Drodze. Można kupić pod 
dobremi warunkami, za tanie 
pieniądze. Bliższych szczegółów 
udzieli p. Marcin Daszkowski. 

BRACIA G1UE3EL pize-
dają teraz zuukomUy ocot, 
wyrobiony z v\ •: i;., -• i t <;  u i : 
j a b ł e c z n i k a .  I n n y  i  > ' - n r  £ > ' < )  

serny u nich zuv.. ] 'Knii]" 
świeższy. W pol uczonym ?. 
grosyrmą salonu' m 'k', mile; 
żołądkowe wó-iks i esyst.e 

wina. 

Coś v:ainc(/o.— Oszczędność 
jest drogą . lajątku. W ykraj to, 
a ten kaw. i '  !» ci jtrawo do 
pięknej FC wVFlI gabinetowej 
którą cl łK '  > w pracowni fo
tograficznej p-iuia Andrews.—Wy
konujemy t-g sama robotę połowę 
taniej, jak zwyczaj, Ręczymy, że 
obrazki nasze będą się podobały, 
bo też i  z;największą dokładnością 
będą wykonane. 

ASDKEWS, 67 W. See. St. 
Dawniejsza galerya Mogerneiera. 

MUXJEUJ1 
wl^zieuiu wojeiiuego 

Libby 
na wystawie 

w CHICAGO. 

Kto pojedzie do Chicago, nie-
chaj nie zapomni zobaczyć sobie 
po za wystawą Muzeum wojemuj-
w Libby -  LIliBY PRISON 
WAR MUSEUM. Na ten cel trzeba 
było przeprowadzić budynek z 
cegły i kamieni dalej jaK 1000 mil, 
przez rzeki i  góry. Wystawa brom 
w tym gmachu przedstawia wartość 
miliona dolarów. 

Najciekawszy jest tunel, znany 
z tego, że nim 9 Lutego 1804 r. 
uciekło 109 żołnierzy z tego wię
zienia. Starych żołnierzy amerykań
skich i wszystkich tych, którzy już 
wówczas byli w Ameryce ta oieka-

4 '°  listów. 

farai X. W. w C7i. -  Na 
łaskawe pytanie, c*y są strusie w 
Galicyi, odpowiadamy co następu
je; Według ,,Zapisków Ornitolo
gicznych 1 ,  l ir.  Iv. W odzickiegOj  
europejskiej sławy badacza ptaków, 
strósiow w Galicyi nie ma. Pióra 
dla pań sprowadzają z Kamerunu. 
Natomiast jest tam wiele pąków z 
mocno buczącym głosem - masa 
dudków i gawronów. Sporadycznie 
po miastach znajdują sie gniazda 
sokołów. Kafki gnieżdżą s 'S 
szczególnie na pałacu Namiestnie-
wa we Lwowie i na kościele P. 
Maryi w Krasowie. Orły można 
spotkać po drogach , szczególnie po 
krzyżówkach, ale czarne i darte:. 
Białe orły iuż wymarły. 

Kilku organistów 
za pośrednictwem Wiarvsa poszu
kuje miejsc;?. — Możemy polecić 
wielebnym księżom proboszczom 
mniej lub więcej wykształconych. 

Miejsce organisty, gdzie miano 
zarazem uczyć chłopców pod 
wsjseu'i, już zajęte. 

F^kai'iu <!l;s d/Jct'i. 

Poszukujemy agentovv' do sprze
daży rozmaitych naszych wzmac
niających suchych 2~>okar)/tóv: dla 

dzieci,  zaszczytnie znanvch na 
zachodzie. Agenci chcący dla nań 
podróżować 9  za co dobrze płacimy, 
powinni zgłosić sic osobiście, 
Zpłosić się pod adresem: 

ST. PAUL NUKSEUY CO. 
St. Paul, Minn 

DOBRE 
GRUNTA! 

60 do 70 miLod St. Paul 
mam na sprzedaż wielkie ob
szary gruntów z wspaniałym 
lasem i -karni, poprzerzynane 
rzekami i strugami, urozmai 
cone pybneoii jeziorami. Te 
grunta leżą po lewej i po 
prawej stronie kolei żelaznej, 
a stacye kolejowe tylko 2 do 
5 mil od nich oddalone. 
chce korzystać z okazyi, aby 
sobie pod najprzystępniejszemi 
warunkami założyć własne 
gospodarstwo i błogie ognisico 
domowe, niechaj się zgłosi do 
agenta tych gruntów pod a-
dresem: 

JAN WAŁDOCH 
619 Yan Buren Str;,cor.Dale. 

ST. PAUL, Minn. 

Prezent „Katolika" 
dla abonentów, któ
rzy zapłacą przynaj
mniej 2 dolary 
abonamentu,stanowią, 
teraz następujące 
trzy książeczki: J * 

1) Prorocłico Miclialdy, Królowej 
•/.& Sabby. 13 Sybilli.; 

2) SłoiriczeJc czyli zbiór polskich 
piosnek ludowych; 

3) Książeczka dla dusz naboż
nych. 

imum 
T'!5 • 

^Pracownia ponad drukarnią,. Katolika."ij-& 

59 E. 2ND STR. I 

Kompania sprzedaży ubiorów 

rozpoczęła nadzwyczajną wyprzedaż wszel
kich ubiorów dla chłopców i dla dzieci,szcze

gólnie: 
najnowszej mody 

Suknie męskie każdej miary, długie i kuse. 
Wszystko co mężczyzna potrzebuje do 

okrycia ciała i do stroju. 

w ogromnej ilości, różnego gatunku 
samo torby podróżne. 

Onłaci się, kupować w handlu 

—tak 

7 "k' - • :  r  >" ,  • 

9 9  Hatters & Furnishers". 
69 VI §0. 3rd Star. Wiiiniiii* Faiats.i, 

Teraz pora 
do kupowania przez tydzień! 

Wyciąć to i mnie Dokazać, 
a sprzedam PIERŚCIONKI 
20 procent tanie]. Tak samo 
ŁAŃCUSZKI, OZDOBY, 
SZPILKI, ZŁOTE SZPILKI 
i t. d. 

Dziesięć procent tanie 
^przoduję 

zegarki Srebra. 
MORRISON 

ZŁOTNIK 

76. — E. 3rd Str. 
Winona, Mmn. 

DYNT KWICZ, 
S981B ST:ii.!. CSi!C,lf,(t, III-

DUL i .iK 

Siviin* ii fańskie!) 

JAN J. BUKOLT MFG. CO. 
PIERWSZA I JEDYNA W STANACH ZJEDNOCZO
NYCH POLSKA FABRYKA OŁTARZY I SPRZĘTÓW 

KOŚCIELNYCH. 
- W nowo wybudowanej i obszernej fa

bryce naszej wyrabiamy najpiękniejsze i 
najgustowniej rzeźbione ołtarze, pieknie 
doKorowaHc bogato pozłacane ołtarze z 
drzewa twardego, polerowane i pozłaca
ne,a także kazalnice, chrzcielnice,konfesy-
onaiy, ławki it]>. sprzęty Kościelne.Oprócz 
tego bn'>ra i meble iio banków, ufisów i 
i i -i 11 fi. 1 '.  

ISZ^'LDY ]:ozłncanei malowano roz 
maitego rodzaju. 

Wykonujemy jdany i rysunki iakn:i]-
A|>ics;'.iiiej i  akiiratnie do'.v.'szelUicli budowli. 

ZaniówJonia wykonujemy szybko, do
kładnie i o 10 do 15 procent taniej, aniżeli 
jakakolwiek inna fabryka tego rodzaju. 

"l ' lany, rysunki, ceny i rekomendacye 
ivysełamy natychmiast na żądanie bezpła
tnie. 

P'«>!ecamy się Wiol. Duchowieństwu-
i przemysłowcom polskim. 

ĘaKOLiT MR®. GO. 
231-233 SEHTEB STR- -STEVENS POINT. WIS-

NB. Pivedstawicielem naszym dla Milwaukee, Wis., i  okolicy jest 
p. .7. Kwaśniewski,, zamieszkały pod S77 10th Ave. 
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sławii 
DOWÓDZCA MOZBÓJNI 

KÓW XVIII WIEKU. 
CENA G0e. 

w mocnej oprawitr S~> e.  
Jfoina tę k:)ią::kr dostań w księ

garni  II.  DE UD O \VSKTE(tQ w 
Winona Minn. (50 E. 2nd str.) 

HI STORYA 

SIEDAJIU 

MĘDRCACH.* 
CENA 25 c. 

Modna tę ksiąikę dostać to ksiq-
a ar ni II.  DEliD O WSKIEG O 
Winona, Miun* (50 E. 2nd str,) 

Buty 
i obuwie gumowe. 

~ Sprzedaję wszystkie towary 
centów na dolarze. ' 
Męskie buty robocze za 
Buty kobiece 
Buty panieńskie 
Buciki dla dzieci 
Trzewiki dla niemowląt 

Te tanie ceny potrwają tylko do 31 Maja 

m i  m 
n. 

i 

DLA ZMIANY 
rozpoczęto zupełna wyprzedaż! 

Trzewiki 
po 50 

$ 1.00° 
1.20 
90c. 
5Qc 
25c.' l i  

Spieszcie żywo, aby opatrzyć swoją familią jakojteż siebie 
samego w pierwszej klasy obuwie po '.'cenach dotąd nie
słychanych. 

R H. WHITTINGHAM & Co. 
52 West Third Str. WINONA, MINN. 

Ł. 
tai-ai'sS i" i-U i IMPERFEC 


