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N i S Z E  P K O C E S  1 -
Straszny zawód spotkał 

podłych nieprzyjaciół KATO
LIKA, ktćrzy przed paru 
tygodniami bezwstydnie przez 
szpalty Karyera Polskiego, 
Naglowskiego Dziennika i 
zbisurmanionej cłe\ elandskiej 
Polonii objawiali swą radość 
z powodu, że nam szajster 
Bieliński z Chicago wytoczył 
proces. — My tymczasem 
drwiliśmy sobie z głupców, a 
gdy nadszedł naznaczony 
prze?; tutejszego sędziego 
pana Allen termin, śmiało 
poszliśmy do sądu. Ale kto 
stchórzył i się nie stawił na 
termin, to oskarżyciel i de-
nuneyant pan Bieliński. Sąd 
tedy oskarżenie jego wrzucił 
do boxy z śmiecaimi i głu
piutką tę sprawę raz na 
zawsze umorzył. 

Oto co pisże o tym zabaw
nym procesie i naszych 
procesach wogóle tutejszy 
Daily Republican z I3 Wrześ
nia. 

v> a r  e  d i s m i s s e d .  
Libel PerB ecution against Edi

tor Derdowski vanishes in thin 
air. 

When the case of Clemens 
Bieliński against 11. Derdowski, 
editor of the Katolik, for alleged 
criminal libel was called in the 
municipal Court this momintj 
there was no appearance by the 
complaining witness. His attorney 
then moved for a dismissal of 
the case, which motion was 
granted. 

Mr. Derdowski states that he 
Jbas been in America eight years 
and in that time has been sued 
for libel eight times, and when 
the cases came they weie dismis-
sed. 

Po polsku to znaczy Pro
ces wyrzucony. — Sprawa 
kryminalna o obrazę przeciw 
redaktorowi Derdowskiemu 
poszła z wiatrem. — Kiedy 
wywołano dziś rano w sądzie 
^Aiejskim sprawę Klemensa 
Bielińskiego przeciw H. Der
dowskiemu, o wrzekomą 
kryminalną obrazę, oskarży
ciel się nie stawił. Adwokat 
jego potem stawił wniosek o 
odrzucenie tej sprawy, co 
przyjęto. — Pan Derdowski 
mówi, iż bawi w Amer"- e 

ośm lat, a w tym cza^e 

ośm razy process Q 

sprawy poszły 
zawsze ie umarza -

.10." 
Musimy szczerze wyznać, 

że okropnie popsuł nam 
humor pan Bieliński swoją 
niepunktuainością w sprawach 
sądowych. Ponieważ bowiem 
w akcie oskarżenia zaznaczył, 
że mu ś, p. TFzflPws w notat
ce o nim z dnia 29 Maja 
roku Pańskiego 1892 busines 
psuł, bylibyśmy go się po
kornie zapytali, jaki też 
właściwie busines prowadzi 
człowiek, którego sąd ame-

wszelako ^d" 
do sąd1 

w Winonie sztuką wycyga
nienia od sądu municypalnego 
warrantu za pośrednictwem 
niegodziwych środków, tłu
macząc n. p. wyraz polski 
warchol po angielsku 
fałszywie scoundrel, choć 
podług wszystkich słowników 
angielsko-polskich warchoł 
zowie się urancjler po nngiel 
SK.U. — A coś podobnego 
nazywają sądy amerykańskie 
?nalicious persecution i Karzą 
kozą, panie Bieliński! 

Ciekawiśmy teraz, co na to 
wszystko powiedzą nasi naj
serdeczniejsi zawsze tylko 
prawdę (?) piszący dzienni
karze z gatunku Kruszki, 
Nagła, Dewojny 1 t. d. — 
Czy naprawią krzywdę wyrzą
dzoną nam, czerniąc nas na 
podstawie bredni takich ludzi 
jak Bieliński? — A ]akże 
szeroko gębę rozdziawią ci 
poczciwcy, co to już po kraju 
rozgadywali. że jrdowski 
aresztowany i w kozie siedzi 
za oszczerstwo? 

Wierzajcie mi, ludzie pocz
ciwi, że Derdowski w Ame 
ryce jes2cze ani sekundy w 
kozie nie siedział, a w spra
wie z Bielińskim ani nawet 
centa kaucyi nie stawił. 

W procesach zwykle dotąd 
Derdowski miewał szczęście, 
tak dalece, że już nawet ze 
samym Bismarkem w starym 
kraju trzy sprawy przed 
sądem wygrał. 

Fivai suquensl 
Któż teraz zechce wdać się 

w proces z Derdowskim z 
Winony?—Może cudotwórca 
z Manitowoc? Albo znowu 
Słupecki & Piotrowicz z 
Milwaukee, których Kruszka 
tak okropnie się boi? 
Sam^iu zuchy, sani tu wnyki 1 
J*roszę, proszę na zraziki! 

sze. Wszystko co farmor do kuchni 
1 na stół potrzebuje z miasta, od 
nich dostać można w nailepssym 
gatunku. Znana to polskim iar-
merom z okolicy Winony firma: 
Przy siennym rynku — w domu 
nana L'roeliowicza. 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOW s? dli. 

Co bogobojni ludzie po innych 
polskich osadach sądzą o ciemnych 
zbóiach parafialnych, to można 
wymiarkować ze siów, jakieim 
napigtnował Pairyota odszczepień-
ców polskich w Baltimore. \V;irto 
sobie przeczytać odnońny ustęp w 
dzisiejszych niwach polskich w 
Ameryce. 

Nasz ^ toioy ka. proboszcz 
przyspasaV, J a  polskie do 
pierws^j spowiedzi 1 komunii 

Rrzyięte będą dopiero za 
.Aiva miesiące. 

Miasto naprawia teraz ulicę 
Mankato ave v  oraz traki ilo 
Sugar Loaf. 

Zdaniem naszych wmońskich 
warchołów, nie pisać Katolikowi na 
złego księdza, ale warchołom to ich 
kaszubsko wiara pozwala dobrego 1 
księdza po ulicach przeklinać a 
nawet pchać go w kościele. — Wa 
mota recht, kochani braco! 

Three Square Heals a Day 
1 f every one of the American people could have 

them, would do more to destroy all tendencies to 
anarchy and to all.iv discontent among working-
men th an all the sermons preached, lectures deli
vered and editorials written by all the "big wigs" in 
the land. 

The Hurlington Route is doing lot? of missionary 
work among the people in this way, with its 
"Peerless" Dining Cars, running on ill through 
trains, supplied wrth everything that can make a 
man f»t or tempt his appetite, all served in the highes 
style of th; culinary art, by trained and attentive 
waiters. 

"Feed a man well and you will make liim your 
friend"—and thus "The Burlington" gets hosts of 
friends, P.uy your tickets always by th's line and 
in case of doubt which way to go, write to W .J. C. 
Kenyon. Gen. Pass. Agent C\, B. & N. R. R., Stt. 
Paul, Minn. 

Wycieczki ua in iwa 
do 

Północnego Zachodu. 
i 

Znakomita sposobność do zo
baczenia sobio stepów i jezior w 
Minnesocie, Dakocie i Manitobie 
jakna]tańszym kosztem. 

Kto chce sobie poszukać kawał 
ziemi w urodzajnych okolicach 
Północnego Zachodu lub rozerwać 
się łowieniem ryb, niechaj korzys
ta z wycieczki na żniwa kolei 
Northern Pacific. 

>Y dniach 12 Wrześnią i l(j 
Października, kolei U sprzedawać 
bedzie tykiety ekskursvpie na 
żniwa z St. Paul, JMinueapelis, 
Duluth i Superior do punutów w 
Minnesocie na zachód Wadeny, 
oraz do wszelkiich punktów w 
Połnocnej Dakocie 1 Manitobie. 
Tykiety będą ważne na dni 20 od 
daty sprzedaży, a kosztować będą 
tyle, ile najtańsze tykiety pierw-
szoklasowe bez nawrócenia, więcej 
§2 00 

Zgłosić sie '.:o tykiety do 
('HAS. S. FEE",General Passenger 
and Ticket agent of the JNoithern 
Pacific R. rT, St. Paul, Minn. 

Nicch iyją wszyscy fałszywi 
prorocy w Winonie. a 7 nimi 
szajster Klemens Bieliński w 
Chicago!—Trzy razy hep, hep! 

Ceny targowe 
WISfONA 

Loty przylegające do bruko
wanych ulic, za których kamienne 
chodniki me zapłacono as«smentów 
zostały w poniedziałek przed 

rykanski niedawno ™dział ̂  SSk£ 
zniewolonym przyaresztować J z tych 33 lotów kupili panowie: 

~ " " Jakób Victor, II. \V. Lamberton, 
G. W Baumgartner, O. Froost jr 
i J. T. Hussey. Resztę lotów 
kupiło miasto. 

za włóczęgostwo? — Byli 
byśmy się go także zapytali, 
dla czego dopiero krótko 
przed wyborami urzędników 
Zjednoczenia kolskiego Rzym 
sko Katolickiego raczył sobie 
przypomnieć, iż przed 15 
miesiącami stało coś w nie
boszczyku Wiarusie o wielkich 
ludziach — o nim i złodzie
jach Moskalach, którzy cho
rągwie polskie z Puław 
wykradli i do muzeum w 
Petersburgu zawlekli? — czy 
dla tego, że kandydat na 
prezydenta Zjednoczenia Ka
tolickiego spodziewał się przez 
to więcej głosów zdobyć, niż 
ów upakarzający jeden? 

Uprzedzamy teraz Szanow
nego Delegata na wystawę 
lwowską in ape, aby w każ 
dym czasie był w Chicago w 
pogotowiu na przyjęcie kon-
stabla z warrantem na niego 
sąmego. Popisał się bow'em 

Zapłacili za Katolika. NAJWIĘKSZA 1 NAJPIERWSZA 

Wycieczka na żniwa w dniu 
12 V. rześnia i lo października. 
Kolej Chicago Milwaukee A' St. 
Paul sprzedawać bodzie exkuisyjne 
tykiety na żniwa po bardzo tanich 
eonach. Zgłosić się na South Shore 
dworcu. 

Wystaica w Minneapolis. — 
Kolei Chicago Milwaukee & St. 
Paul sprzedawać będzie tyfciety 
ekskursyjne na wystawę w 
Minneapolis. Sprzedaż zaczęła sie 
4 Września i będzie we wtorki, 
czwartki i w soboty, podczas 
wystawy za cenę jednej i jednej 
trzeci części za tykiet objezdny. 

W dodatku do powyższego w 
dniach 25 i 30 Września włącznie 
tykiety będą sprzedawane po cenie 
iedne] jazdy za Tykiet objezdny. 
Dobre do powrotu aż do 2 Paź
dziernika. 

B u t y  p o d a r t e  
Jeszczc nic zapłacone. 

Pan Jakób Steinbauer, czeski 
szewc w Winonie, Każe nam 
publikować;, że tych niesumiennych 
dłużników, którzy mu do pierw
szego p. m. [Października czyli 
Oktobra] nie zapłacą, odda 
w ręce adwokata. Koszta adwo-
kackiego kolektowania dłużnicy 
sarni muszą zapłacić. 

Nasze parafialne icarchofy na 
100 lat wstydu i arobiły naszej 
polskiej osadzie, a teraz 
winę za ten wstyd zwalają na 
redaktora Katolika.—Nie okłaiuie-
cie, ludzie niegodziwi, ani sprawie 
dliwej opinii publicznej, ani 
własnego sumienia, ani PanaUoga. 
— Wszyscy prawi księża polscy w 
Ameryce z uznaniem się wyrażają 
o naszem zachowaniu sie 
w wojuie z odszczepieńcami, a 
kiedy warchoł K. Bieliński z 
Chicago zadenuneyował Katolika 
u naszego JNajprz. Ks. Biskupa 
Cottera, ten go wyśmiał, mówiąc; 
„Aleć my dobrze wiemy, co Kato
lik pisze, a że ma nieprzyjaciół, to 
też wiemy,dla jzee;o." — Kiedy na3 
dobrzy chwalą, to złe języki nic 
nam nie zaszkodzą... 

BRACIA GllIESEL sprowa
dzili jaknajlepwze wódki, które 
polecają szczególnie larmerom, 
spieszącym się z uKOńczemein 
robót jesiennych. Ceny jaknajtaii-

Manitowoe, Józef Nowak 1.00 
Chicago, N. L. Piotrowski 2.00 
Brenham, Jan Nowuk 2.00 
Wautasau, Rev Cu us 2.00 
South Bond, Jakób Woźuiak 1.00 

" F1 ' .  Celiner 1.00 
W a w. Pawlak 1.00 

La Port, Jan Bąc/A-owski 1.50 
Otis, Rew Radkiewicz 'J.00 
Douge, Walenty Rulomski 2.00 
Winona, Ivev. Preis 2.00 
Berlin, Maciej Chrostowski 2 00 

D  A  K  M  0  C  Z  T  A  L  8  C  V  

Winni %a 14.aiolika 

Erie, Skowroński Ignacy 3.50 
Oscoda, Fr. Kulas, za siebie 2.00 
Ten sam z* brata w Eutopie 2.85 
Hurley Janik Knról 2.00 
Manistee Błażejczyk Józef 2.60 
Manitowoc Sajotvski Jakób 2.1.0 
Milwaukee Jasiecki Mikołaj 2.20 
Detroit Paszczykowski Stan. 2.45 
Menonenee Ilopa Jakób 2.70 
Ironwood F>amski Michał 2.15 
RedJacket BaranowskiAlbort 2.00 
» " Boi 111 ski Jan 2.00 

Buffalo Grochowska Mary 2.50 
" Krajnik J. 2.10 
' '  Mróz Jun 1 50 
" Sen ser Teo. 1.50 
' '  Sulewski Józ. 3.50 

Detroit Witulski Tom. 1.35 
Chicago DopkoM. 1.50 
Milwaukeo Jurasmski Fr. 1.40 
Ashland Mirem Kontny 

do Europy *2.70 
(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Biileleiia masc Arni-
kowa. 

Najlepsza maić na świecie na 
rany, pochodzące z cięć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia, wrzody, 
popękane ręee, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupek 
nie nie zadowoli, pieniądze bgd^ 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

Eagle Pharmacy 
w Milwaukee: 

mmi savings nu 
W I N O N S K I  B A N K  
( O S Z C Z Ę D N O Ś C I ) . ,  

Przy ulicy 2giej—między 
nlicani Main t Center.^ 

Procenta - płaci się 
dwa razy w roku 

od wszelkich złożonych w Banku 
pieniędzy, począwszy od 85.00 

Pożycza się pieniędzy 
grunta. 

na 

P s z e n i  c  a — N r .  1  w i o s e n n a  5 0 c  
zimowa 47 cen. 
M a ka: Winona Patent 83.00 
Straight 6 :*.40 Nr. 1 Bakers S3.30 
Pasza z komu — 83.50 za 
beczkę 
O w i e s— 22c 
K o m  3 8 c  
J ę c z m i e ń  N r . r j .  3 4  c  
Jaja I2c 

W. Lamberton, Otręby: bran $1200 
shorts $12.00, middling^ $l2.ć)0 
trround feed 'SIO 

I w e ł n a: htednia prana 2^ a 23 
hchsza 20 a nieprana 13 do 15c. 
siano dziki e— ó.OO 
Tymotka $7.50 
K o n i c z y n  a  £ 4 . 5 0 .  b u s z e l  
T y m o t k a 1.25c. buszel 
M i ód lOc 
Kury wypraw. 15 c„ kurczęta loc 
Mięso żywe: 
skopowina 3.50 
wieprzowina §4.50 wołowina 83.75 
cielęcina 3.0C1 
Bób 82.00 buszel 
Masło 20c 
Kartofle 50c buszel 

]fIIINK4FOŁI§. 
Pszenica —58 

TRUSTEES. 
C.A. MO REY, Prcsti R.B. BASFORD Vice Pre 

F. A« RISING* Treasurer. 
H. M. Kinney, R- Basford 

I. H. Jenkins, C. . Camp. 

Organista 
wykształcony w starym kraju, 
samotny, lecz już niemiło>!y 
poszukuje posady. Zna nuty 
tak choralane, lako i grego-
ryańskie. Może służyć kościo
łowi, a w razie potrzebYi 
także -swemu przełożonemu po 
za kościołem. Świadectwa 
laknajlepsze. 

Wni O-O. Dobrodzieje raczą 
nadesłać łaskawe oferty pod 
adresem: 

Piotr Paweł Sosnowski. 
245 Scott Str. 

Wilkes Barre, Pa. 

APTEKA POLSKA 
(515 ^Noblocor. Sloan, Chicago, 111. 

POD BIAŁYM ORŁEM 
jest najlepszego w świecie?—Zdrowie żołądka, 

W ielo i est. takich rodzin, które nie zwracuja uwagi na żołądek. 
Najmniejsza niedyspozycya żołądka rczslraja cały" organizm, a człowiek 
staje się ociężałym, leniwym, dostaje bólu głowy i t. d., a :;dy za
niedba na lazie leczenia, to nieraz przyczyna tego są groźne następ
stwa. Aby przyjść z pomocą rodakom je>t moim obowiązkiem > > dać 
do publicznej wiadomości, że wszelkie chorobv żołądkowe lecze kro-

Alaryaiiskieiai, które w każdei 'oliwili można dostać w 1| 
naszej aptece, a za skutek których dajemy najzupelniejsza gwaraneye 
Prawie wszystkie gazety^ amerykańskie ostrzegają, Publiczność^ aby ima
ła sie na ostróżnosoi. Trudno na świecie wszystkiego wystrzedz sie, 
dla tego właśnie w każdym domu powinna być llaszka Maryan-
sIłi«li łołątlkowyeli Biropli. po użyriu których wszelka nie
strawność natychmiast się usuwa. Zachwalać tych " kropli me mam 
potrzeby, chwalą ci, co już używali, a ci co nie używali dotąd, niech 
spróbują to rezultat bedzie najlepszą poenwała. 

MARYAŃSKIE ŻOŁĄDKOWE KROPLE 
usuwają wszelkie choroby żołądka i dodają apetytu. — Gdy człowiek 
spożyje co niestrawnego 1 poczuje ból w żołądku — Siaryauskie 
krople natychmiast go usuwają. Po napiciu sie zimnej wody nieraz 
człowiek zachoruie — pr«ez użycie tych kropli pozbędzie się może kilko-
tygodniowej choroby.—Żądajcie we wszystkich aptekach, a jeżeli nie 
zechcą sprowadzić, to je przyśle każdemu 11a żądanie Apteka Polska 
pod Białym Orłem, 615 Noble ulica. Cena flaszki 75 c. 

Kropie IVIar.yaiiskie sprzedają się tylko we flaszkach 
po 75e., na których jest nauis: 

,,Maryańskie yjotądkoice Krople preparoicane przez 
Dr. JM. P. Kossakowskiego'1. 

Wszelkie inne krople, nie opatrzone powyższym napisem, należy 
uważać za podrabiane, za skutek których Apteka Polska pod Białym. 
Orłem nie odpowiada. 

Zamawiając to krople, należy sie umówić z sąsiadem i zapisać 
kilka flaszek naraz, gdyż przesyłka to samo kosztuje za jedr.ę flaszkę 
jak 1 za kilka. 
Prawdziwy PA IN EXPJELLER z kotwicą jest do nabycia-, 
f laszka  50  centów.  

Jeżeli kto chce odpowiedzi na swój list, powinien załączyć 2 cen
towy znaczek pocztowy. 

APTEKA POLSKA POD BIAŁYM ORŁEM, 
615 Noble ulica, rog Sloan, Chicago, 111 
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LUBOWIESKAg 
szyje podług najnowszej mody || 

SUKNIE i 
Odnawia i ubiera S 

DAMIE KAPELUSZE 
^Pracownia ponad drukarnią,,,Katolika.4'j 

59 E. 2ND STR 1 

f.322. 

*3? 

APTEKA NIEMIECKA 

J: W. Lauer'a 
Bnsna wszy st? 
Winonier a tak-
okolicy z aku-
konywaniu za-
broci lekarstw 
warów oraż ta-

0§2 

CJUKAU4) 
Pszenica— (js 
Owies. — 2Głc. 
Kom.—41 
Kartofle. — G8 

MII/1% AUKEK 
Pszenica—«5 
Kom—No..'l 40ł 
OwieB — No. 2 — 29J 

kimPolaktm # 
że farmerom w 
ratnosci 
mówień, z £•-
i wszelkick to« 
niośoi. 

sprzedaje cząstkowo 
DKOGERYE, LEKI I CHEMIKAEIA 

FARBY, OLEJE, POKOST i t. d. 
Cayste win* i likery na użytek lekarski. — Drzewa farbitl* 
ekie, materyaly farbiarskie wogóle. — Za sumienne przyrtą 
(lżenie lekarstw, iudziei ich dobroć daje się gwarancyą. 

Ufam, iż Kochani Druchowie Pol*ey, szczególnie zaś fam«TS¥» 
feadal juazczycać mnie będą zaafanieniem, jakiem mnie dotąd duiuk 

e 1. W LAUER » 

LEKflRi UUMOWY 
o/-yli 

poradnik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby 
łatwego i taniego wyleczenia 
najcięższych chorób 

BEZ DOKTORA. 
Gdzie już doktor nie może 

pomództ tam jeszcze ta ksią
żeczka tvskaże ratunek. 

Książeczka ta kosztuje 25ct., 
a można ja dostać w księ
garni H. DERDO WSKIEGO 
w WINONA, MINN. 

... 
Eóg Sciej i Franklin ulio 

MŁYN 
wgwwft) • * vmmmii %% 

C. W. AND INGA 
ua Sngftrioaf , 

pod Winoiią 
wyrabia jaknajlepszą m^kę w rdt* 
aych gatunkach, mianowicie t«i 
patent i *ytni$ mąkę. Wymłmitt 
takie m%ke za tyto i pssenioę. 

We młynie najnoweie urt|di*< 
sia, dla tego i mąka mui Ipl 
dobra-
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