
Zapłacili za Katolika. 
Hilliards, Franciszek Pattok 2.00 
Leavenworth, J. Kulla 2.00 
Dodge, Łosiński Mike 1. 84 
Bay City, Wiel.X. MatkowsKi2„0Q 
Appleton, Fr. Stipp 
Hurley, Jan Kubiak 2.00 
Minto, Jan Słomiński 2.00 
Wilkes-Barre ,AntoniKorpanty 2.00 
Mill Creek, Rev.Fr.Jachimiak 2.60 
WilkesBarre,Ks.T. Klonowski 2.50 
Minto, Juliusz Wirkus §2.00 
Blossburg, Ignacy Brzeziński 2.00 
Sshaft, Antoni Witkowski 2.00 
OakHill, Stan. J. Nowak 2.00 
Wells, Franciszek Mikołaj 2.00 
Camden, P. Burzyński 2.00 
Port Austin, Andrzej Górecki 2.00 
Winona, Public Library 1.00 
Brooklyn, S. Samolewski 2.00 
WillowRiver, Maciej Dunajski2.00 
StevensPoint, Jan Gusman 2.00 
Bryan, W. I. Bujarski 2.00 
Independence,Piotr Mysz 2.00 
Wausau, Jakób Torzewski 2.00 
Poniatowski, P. B. Milkow-

ski 2.00 
Wilno, Jan Kruk 2-00 
Stephen, Fr. Kurowski 2.00 
Covington, A. J. W. Kosak 2.80 
KewWawerly, M. JNitka 
Omaha, Alex Lamik 
Independence, Pawei Michał* 

ski 2.00 
" P. C. Skroch 2.00 

Olney, Franc. Schroeder 
Loup City, I. M. Polski 
St,. Cloud, M. Kitowski 
Baltimore, Józef Pilarski 

" Ignacy Wonsowicz 1.50 
Forest City, Bartłomiej Spy-

, ;;-chalski 2.00 
StevensPomt, Jozef Olszewski 2.00 

" " Anna Włodarska4.00 
Arcadia Fr. Guza . _ 2.00 
Glen Lyon, Wiel.X.Życbowicz2.O0 
La Salle Kaźmierz Pierski 2.00 
Dodge Wawrzyniec Rudnik 2.00 
St. Louis Jt Trojanowski 
Erie Fr. Krygier 

$ Fr. Nowak 
Milwaukee, Bolesław Piotrow

ski 2.00 
Gladstone, St. Goranowski 2.00 

[gipNasz podróżujący agent pan 
Wawrzyniec Radomski skoleKtowa 
i przysłał do kasy: 
Milwaukee, Fr. Niezurawski 1.Ó0 

" J. Bejma 2.00 
» Jan L. Michalski 2.00 

Jan Schulz 2.00 
Key. A. Drążkowski2.00 
Albin Geisler 1.00 
August Detlaf 1.00 

» Bolesław Straszewski2.00 
I Józ, Wojtczak 1.00 
" Jan Boncel 1.00 

łlenasha, Józef Krautkramer 2.00 
" J. J. Gambski 2.00 
" Wincenty Zieliński 2.00 
" Józ. Czułkowski 2.@0 

Jan Makowski 1.00 
Jakób Cieślak 1.00 
J. Wons 2.00 
Jan ^-Daniszewski 2.00 
R'eronim Gajewski 2.00 

Józef Schreiber 1.00 

2.00 
2.00 

3.00 
2.00  
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 

» 
5) 
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UWAGA. — W Milwaukee 
mieliśmy dotąd dwóch abonentów 
pod nazwiskiem Michalski. — Pan 
Jan L. Michalski, rymarz, pokwi
towany w dzisiejszem numerze, 
jako wierny abonent naprzód za
płacił zą „Katolika". Natomiast 
jakiś Jan Michalski odmowił 
„Katolika", nie zapłaciwszy za nie
go. Dla teeo publikowany był w 
zeszłym numerze między Darmo-
czytalflkimi. 

UST 
p. J. Konrada. 

Cleveland, O., 22 Stycznia. 

Szanowny Redaktorze! 
Serdecznie dziękuję za zgod

ny 7. prawdą opis inojsj awan
tury w Cleveland. — Jakże I 
też ta oszczercza ,,Polonia" 
mogła mnie policzyć pomiędzy 
nieprzyjaciół księży polskich! 
Ja własnego syna, Jerzego, 
kształcę w Kolegium Jezuic-
kiem na księdza, a miałbym 
występować przeciw polskim 
kapłanom? 

Przystępując do spółki 
akcyjnej ,,Jutrzenki'', miałem 
zaraz jaknajszczersze zamiary. 
Chciałem dsiałać wspólnie 
z księżmi, i najprzód udałem 
się do ks. Rosińskiego. Lecz 
ten szorstko powiedział, że z 
wydawnictwem ,,Jutr3enki" nic 
nie chce mieć do czynienia, 
gdyż jedna gazeta w Cleve 
land, ,,Polonia" (której ks. 
Rosiński jest akcyonaryuszem. 
— Przyp. Redakcyi) zupełnie 

dla tego miąsta wystarcza. 
Udałem się potem do Erie, do 
ks. Ignasiaka. Pan Bóg mi 
świadkiem, że pragnąłem z 
nim mówić tylko o sprawach, 
mających na celu dobro nasze* 
go ludu polskiego oraz obronę 
i krzewienie naszej świętej 
wiary katolickiej. — Co mnie 
tam w Erie spotkało, lubo 
zacząłem od kościoła, wszyst
kim czytelnikom KATOLIKA 
wiadomo. — Popędiiwosć 
młodego księdza wszystko 
popsuła... Ks. Ignasiak to 
może dobry sobie kapłaD, ale 
lichy polityk.... 

Po powrocie z Erie do domu, 
wezwałem' Spółkę akcyjny, aby 
mi wrócili moje 300 dolarów, 
które w interes włożyłem a 
natychmiast ze Spółki wystą 
pię. Dali mi moje pieniądze, i 
odtąd więcej do ,,Jutrzenki" 
nie należę. 

Ale pismo to, pomimo 
srogiego prześ!;  .»v?aum ze 
strony księży Rosińskiego i 
Ignasiaka, jednak dotychczas 
polski kapłan popiera i do 
końca popierać będzie, a fcyrn 
iest ks. Kołaszewski, i właś
nie za pośrednicwem tego 
kapłana p. Chrostowski do 
,,Jutrzenki" się dostał. 

W końcu pozdrawiam i t d. 
JÓZEF KONRAD, 

Drobne Echa. 
W NORTH CREEK U, w 

W isconsinie, będzie w tę niedzielę, 
28 Stycznia, sekretarz redaUcyjnv* 
KATOLIKA p. Franciszek Langowski. 
Wolno mu kolektować abonament 
za KATOLIKA I załatwiać wszelkie 
interesa naszego wydawnictwa. — 
Pan Langowssi zwiedzi także 
Arcadia. 

W PINE CRBEKU, Wis., 
będzie w najbliższa niedzielę, 28 
Stycznia, brat wydawcy KATOLIKA 
p. Teofil Derdowski. Kto jemu odda 
jakie pieniądze dla KATOLIKA, to 
tak dobrze, jakby samemu wydaw
cy doręczył. -- W Dodge p. Teofil 
Derdowski także będzie. 

W SPRAWIE DOMU dla 
emigrantów odbieramy od wieleb
nego ks. A. Zychowicza z Glen 
Lyon, Pa., naBtepujg.ee użalenie: 
„Na zjazd do Buffalo ani jeden 
ksiądz z Chicago, ni z Milwaukee 
nie przybył.— Czy my na Wscho 
dzie sami mamy utrzymać Dom 
dla emigrantów?Dla czego księża ze 
Zachodu nie dają znaku życia? — 
Taka opieka pewinna być, i obo
wiązkiem cały emigracyi w tym 
kraju jest, taki Dom utrzymać. 
Przed paru dniami byłem w Ellis 
Island i widziałem na własne oczy 
emigrantów, którzy tylko dzięki 
opiece Domu Polskiego nie zostali 
odesłani do Europy". 

Oby ten lekki, słus?<nv żal, 
połączony z prośbą o pomoc dla 
rodaków, poruszył serca tych,którzy 
mogliby pomódz. 

ŚLU&.—W kościele św. Kaź
mierza w Kaplicze (Hull) pod 
Stevenspoint, Wis., pobłogosławił 
w dniu 8 Stycznia ks. Peszczyński 
związek małżeński pomiądzy mło
dzianem Leonem Kuchtą a pannę 
Anną Włodarską. 

IS ADORE, Mich. — Farmer, któ
ry zagrodził drogę, wiodącą przez 
jego podwórze, mniema, że był 
zmuszony naścinać na nią drzewa, 
grdyż Irysze wrót nie zamykali i w 
nocy bydło na pole mu wypuszczali, 
Rzeczona droga nie jest publicz
nym t/aktena, boby rząd nie po
zwolił na to, aby w poprzek wro
ta postawiono. 

Organista 
1 

nauczyciel. 
Polak,umiejący prowadzić chór 

na cztery głosy,szkołę w wzorowym 
porządku, obecnie już od 4 lat 
organista i nauczyciel w polskiej 
parafii w Ameryce — poszukuje 
posady. — Zna język polski, lako 
też muzykę na dętych instruraen 
tach.—Bliższych wiadomości chęt
nie udzieli Redakcya KATOLIKA 
w Winonie. 

Posada dla organisty. 
Organista, biegjły w swoim 

fachu, człowiek trzeźwy, może 
otrzymać dobrą posadę UD tych 
miast. Dobre świadectwa po
trzebne. Zgłosić się należy 
listownie pod adresem: 

Rev. E. Kozłowski 
249 Sixth St. 

Mamste, Mic-li. 

TELEGRAMY. 
BERLIN. — W kasie 

królestwa pruskiego jest 
przeszło 72 miliony marek 
niedoboru. Rząd będzie musiał 
znowu pożyczyć. 

RIO DE JANEIRO. — 
Okręt powstańców Aquidaban 
stoi niedaleko fortów rządo
wych tuż przed portem stoli
cy i pewnie zamierza wysa
dzić na ląd wojsko. Powstań
cy zajęli wyspę Engenho, 
zabili 40 żołnierzy z wojska 
rządowego, a 60 wzięli do 
niewoli. Słychać, źe powstań
cy w Stanie Rio Grande de 
Sul palą wsie, a jeńcom nie 
dają pardonu. — Admirał 
Melos chełpi się, że, Aquida
ban jego zdoła zniszczyć całą 
flotę rządową. 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE, 

Alderman polecający ludzi z 
czwartej wardy do roboty w środku 
miasta, niechaj na przyszłość będzie 
ostrOźniejszym i poleca do roboty 
miejskiej takich ludzi, którzy by 
nasze] polskiej kolonii wstydu nie 
robili. Robotnicy polscy, którzy w 
przeszłym tygodniu zbierali błoto 
z drugie] ulicy (pomiędzy nimi 
jakiś Ltfla) wstydząc się czasem 
przechodnia, którego znali, ryczeli 
Jakby dzikie zwierze w menażer?). 

RUDOLF WOJCIECHOWSKI nie
chaj rue obgaduje ks. Proboszcza w 
North ĆreeKu, bo przecież nie Proboszcz 
zmusił go do usunięcia sig z nauczyciel' 
stwa, tylko ogromna większość parafii. 
'Wiemy, że za trzymaniem w tym roku 
nauczyciela w North Creeku było na 
mitirsgu parafialnym tylko 17 głosów. 

Ob. Tomasz Walczak z pierw
sze] wardy już porzucił furmań-
stwo. Stacił na tym businesie, — 
którego prowadzić nie potrafił, 150 
dolarów. 

Rodzinie, opuszczonej przez 
Zygmunta Jakubowskiego, który 
obecnie spaceruje sobie po Chieatro, 
zabrał konstabel sadowy ostatnią 
nadzieje na zimę — żelazną kuch
nią, 1 oddał ją p. Teofilowi Gowi 
nowi, za którego poręczeniem Ja
kubowski ią ze storu żelaznego p. 
Giesego wyłudził. Pan Go win mnie
ma że Jakubowski kosztował go, 
wraz z procesem, około 70 dolarów. 

SPROWADZONY w miejsce 
p. Dominika Hamerskiego organis
ta p. Franciszek Szulakiewicz 
(takie jest właściwe jego nazwisko) 
już nie jest więcej organistą para
fii św. Stanisława Kostki. Sekre
tarz parafialny Rombalski niespo
dzianie odebrał mu klucze od 
kościoła i dał mu dimisyą. Pan 
Szulakiewicz chciał parafię, skarżyć, 
lecz zarząd parafialny ugodził się 
z nim przyzwoliwszy mu za 12 dni 
pracy wszystkiego razem 90 dola
rów wynagrodzenia, Dyle zaniechał 
procesu. 

Pan Szulakiowicz mniema, łe fach 
swój zna gruntownie, lecz ściggn§ł na 
siebie gniew parafialnego sekretarza 
przez to, że mu zakazał wtrącać sig do 
gry na organach, o której nie ma 
najmniejszego pojęciaj — Sprowadzono 
już organi«tg Nr, 3, pana Głowackiego, 
który tu w polskiej parafii ma krewnych, 
lecz i tego już nie chc§, gdyż nie może, 
sig zgodzić z kalkancista. 

WinońsTcie Kóiko Dramatycz
ne na swoim mitingu rocznym 
unikało obierania „panków" na 
swe urzęda. Pomiędzy innymi 
obrano prezydentem , ,barkypra", 
wbrew konstytucyi, która nie po
zwala wybierać na urząd prezy
denta człowieka trudniącego sig 
wyszynkiem upajających trunków; 
bibliotekarzem wybrano niedouczo
nego szewca, który pisać nie umie. 
— Niechaj ży]e proletaryat!... 

Siła i zdrowie. 
Jeżeli, nie czujesz sig silnym i zdio-

wym, spróbuj bitru elektrycznego. 
Jeźli po grypie jesteś słabym i niedo
łężnym, użyj bytru elektrycznego. To 
lekarstwo działa bezpośrednio na w§-
trobg, żclgdek i nerki, łagodnie dopo
magając tym organom do spełniania ich 
funkcyj. Jeżeli cierpisz na ból głowy, 
znajdziesz prgdka 1 trwał§ pomcc, za
żywając elektrycznego bitru. Jedna 
próba przekona cię że to jest lekarstwo 
którego ci potrzeba Jedna butelka 
kosztuje tylko 50 centów. 

KRAM MIĘSNY 
w Independence 

(v. is.) 

D A R  M O C Z  ¥  T  A  L  S  C  Y  
Następujący dawniejsi abo

nenci nasi pozostali winni za 
,,Katolika' 'psuje kredyt uczci
wym abonentom: 
Rochester, Pakowski Stan 3.00 
Philadelphia, Szymborski Józ. 3.00 
Perham, Gojka Marcin 2.00 
Omaha, Kendzior Fr. 2.00 
Bay City, Michałowski Józ. a.20 
Chicago, Kolański Teo. 2,05 
Gałecki Stan. Erie 2.25 
Gaydecka Mary Ashton 2.45 
Kozłowski Ignacy Chicago 2.45 
Magnus Alex Milwaukee 2.00 
Tułodzieiski AdamSpringvalley2.45 
Malak R. St. Louis 2.00 
Wirbicki Konst. Little Falls 2.00 
Królak Michał " " 2.00 
Johnson J. H. Dętroit 2.00 
Harmaliński J. Little Falls 2.U0 
Górzyński Józ. Ludington 3.00 
Chwałkowski K. Arnot 2.70 

Grypa. 
Podczas grasowania jej w ostatnich 

czasach było faktem uderzajacym, że ci 
co używali Dr.Kinga nowego wynalazku, 
nietylko ezybko wyzdrowieli^ lecz już 
nie doznawali więcej skutków niebez
piecznej choroby; zdaje sig, że to 
lekarstwo posiada szczegółniejszg moc 
szybkiego leczenia, nietylko w przypa-
dach grypy.leczwe wszelkich chorobach 
gardła, żoł§dka i płuc; wykurowało też 
nawet astmę i cigżkie febry. Spróbuj i 
bgdź przekonany, że cig nie zawiedzie. 
Butelk§ na próbę darmo. 

Można dostać w aptekach pod 
Orłem Jna W. S.Tomkiewicza and Bro. 
4:56 Mitchell ul., róg 2. ave., 1 547 
Lincoln ave., róg 5 ave., Milwaukee, 
Wis. 

M¥ 
BHgta IFive czyli jEaielare. 

Natychmiast posłać 10 centów 
pod adresem: John SebastyaD, G. 
T. A.. C. R. I. & P. Ry. Chica
go, aa paczkę najsliczDiejszych 
kart. jakie kiedykolwiek miesza
liście. 

Pismo WESTERN TRAIL, 
wychodzi co kwartał nakładem ko 
ei Chicago, Rock Island & Peci-
fic. 

W skazuje ono, jak można do
stać farmę na zachodzie, a bgdzie 
ci posełanem darmo przez cały 
rok. Posłać wyraźne swoje imig i 
nazwisko oraz miejsce pobytu ped 
adresem: „Editor Western Trail, 
Chicago, 111." 

SEBASTIN, €}. P A. 

Mexico. 
Państwo to, graniczące z nami 

od południa, jest tak nazwanem od 
grona szczepów indyańskich, zo-
wiącycb. się „Mexica", zamieszku
jących okolicę nad jeziorami w 
środku tego kraju. Ci w r. 1325 
pobudowali sobie stolicę obok 
dzisiejszego miasta Mexico. Hum-
bold był zdania, że Azteci są 
pochodzenia mongolskiego i przy
byli do Ameryki w czasie, kiedy 
jeszcze wyspy Aleuckie były ponad 
wod% jak łańcuch gór łączący Azyą 
s naszym lądem stałym. 

Żaden kraj na południu me 
nastręcza dla podróżnika w porze 
zimowej więcej ciekawego; -jak 
właśnie Meksyki Znajdują się tam 
najprzód zabytki starożytności, 
które już zdobywców hiszpańskich 
w podziw wprawiał y. Także z 
nowszej historyi, po rewolucyi 
1811, pozostały pamiątki. Ubiory 
ludowe, obce owoce i kwiaty 1 
wieczna wiosna klimatu łączą się 
na to, aby uczynić Meksyk ideal-
nem przytuliskiem zimowem. 
Człowiek z Północnego Zachodu 
powinien sig starać, aby lego tykiet 
wiódł z Minneapolis lub St. Paul 
do St. Louis lub Kansas City, 
owych bram, przez które koleją 
Burimgtońską można sig dostać do 
Meksyku. Względem tykietów 1 
bliższych szczegółów zgłosić sig do 
miejscowego agenta kolejowego, 
lub pisać do: W". J. C. Kenyon. 
Gen. Pass. agent, St. Paul, Minn; 

Pierwszy polski 
fabrykant TASAKI 

<lo zażywania. 

w AMERYCE. 

Proszę o poparcie Szanowną 
Publiczność Polską z Inpependence 
i okolicy. Jako rzeźmk ze starego 
kraju, znam mój fach doskonale, i 
mniemam, iż zdołam kostumerów 
zadowolić. 

FR. MICHAŁOWSKI. 

Wyrabia tabakę w najlepszym 
gatunku w sposób staro kra jski. 

Ponieważ praktykowałem 15 
lat w Europie przy fabrykacyi 
tabaki, przeto mogę sobie pochle
bić, iż wyrób tejże znam dokładnie. 

Za nadesłaniem znaczka dwu-
centowego wysełam próbki i cen-
nnik. 

Proszę adresować/ 

WOLFF 
77S Dubois Str* 

Detroit, Mich. 

W handlu tym jest fteraz 
wyprzedawanie i potrwa 

60DNI. 
WYPRZEDANE BEDA WSZYSTKIE 

TOWARY ŁOKCIOWE Z'A CO ZA TO. 
Q 

Wyprzedaj emy, bo braknie nam 
miejsca dla towaru na czas wio
senny. 

PROSIMY DO SIEBIE! 
L. W. MU ES 

105 — !3. 3rd Str. 
obok handlu Marnego G. C. BECKA. 

R Y B Y  

świeże solone i wędzone 
— oraz — 

OSTRz YGI 
sprzedaje w miejscu i rozsyła 

nawet do dalekich stron 

J. S. J ohnson 
1234 Main Str. 

C&reem May Wis. 
1 Jłimn 1 

KATOLICKA 
KSIĘGAENIA. t 

naprzeciwko niemieckiego Banku. 
IS-A 3i*cl Sti*© 
Chcąc kupić jaki prezent sto-

zowny, przybądźcie sobie obej
rzeć nasze polskie, czeskie 1 angiel
skie książki do nabożeństwa — 
jako też różance, krzyżyki, obrazy, 
gromnice i t. d. 

Mamy także świece sterynowe dla 
użytku kościelnego, świece oliwne 
1 ośmiodniowe. 

Kalendarzy katolickich wielki 
zapas, jako to Catholic Home, 
Polski Kalendarz Maryański, 
Einsiedler i Excelsior. 
MATERYAŁY PIŚMIEN

NE, KSIĄŻKI SZKÓLNE, 
KARTY DO RÓŻNYCH 
GIER, 

LALKI 
konikowe bajaki i rozmaite 
zabawki, nie wyjąwszy że
laznych pociągów kolejowych. 

RAMKI NA ZAMÓWIE
NIE, 

Louis m\m. 

HsrMena masę Arni-
kowa. 

Najlepsza maść na s wie cne na 
rany, pochodzące z cięć, przetarcia 

. uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane rę^e, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądze będą-
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

Eagle Pharmacy w Milwaukee. 

ZEGARKI 
ZŁOTE i SREBRNE 

UPOMINKI. 
Wiadomo, że ceny srebra* 

spadły, więc srebrne przed-
mioty można teraz dostać 
bardzo tanio. 

Spadły także w cenie złote 
DAMSKIE ZEGARKI. 

Broszki, pierścionki, branzo-
Ietki, łańcuszki do zegarków— 
teraz bard&o tanio. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

76 — E. 3rd Str. 
Winona, Minn. 

O. H. INGRA, D. M. DULANY, CH. HORTON, W. DULANY 

Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Kasyer. 

Lumber Comp. 
Dawniej kompania desek C. Horton, fabrykantów 1 kupców 

DRZE W A BUDULCOWEGO 
e 

Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zawsze na składzie 
przykrajane drzewo budulcowe, listwy,drzwi, ramy do okien, ,łi-żp 
skład materyału budulcowego wogóle. • 

HAMILTON, 
Prezydent, 

W. H. LAIED, 
Wice-pre/.ydent, 

WM. fc^AYłto 
Sekretarz. 

WINONA 
Lumber Comp. 

Piła chodząca i heblarnie. 
*• 

Sprzedaje się hurtownie: 

Deski, Szyngle, Pale i Latle. 
Biuro i warsztaty 

Front Str., Winona, Minn, 

r i  -  -ft > 


