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Komu,,Lvato-
lik" nieregularnie na 
pocztę przychodzi, 
niechaj natychmiast 
doniesie o tem naszej 
Redakcyi w Wino
nie. 

NISZ mm 
1) Duży obrazkowy KALEN

DARZ MARYANSKI na rok 
Fański 1894, z dwoma iuźnemi 
obrazami; 

2) KAN TYCZKI. 
3) Książeczką pod tytułem 

KASZUBI POD WIEDNIEM. 
^©•"Powyżej wyszczególniony 

prezent udzielany będzie tylko 
tym, którzy teraz przyślą $2.00 za 
,,Katolika.•' 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

KS. KLA^ITTER oświad-
czył w osiatnią niedzielę vr 
kościele Św. StaniaławaKostki, 
ie koniecznie żąda, aby nasza 
polska parafia pobudowała 
sobie nowy kościół, inaczej 
wnefc opuści ją na zawsze. 
Siedmnastu parafian już pod 
pisało na budowę po 100 
dolaiów, pod warunkiem, że 
zajmować będą pierwsze miej
sca w kościele. — Mitingi 
specyelne^o komitetu, wybra
nego dla spraw parafialnych, 
odbywają się przy zamkniętych 
drzwiach, gdyż pewni ludzie 
słuszny rnsją powód do lękania 
się jawności. 

SPUŚCIZNA po śp Walen
tym Wielgoszu w Wicouie i 
żonie jego Katarzynie od 
dwóch lat nie ma w tym kraju 
żadnego pana, gdyż zmarli 
żadnych krewnych, uprawnio
nych do spadku, w Ameryce 
nie zostawili. Dopiero teraz 
zgłasza się Marcin Wielgosa z 
Wiela, w Prusach Zachodnich, 
po spadek po swoim bracie,— 
pół lotu z zabudowaniami, pod 
numerem 102 High Forest 
ulicy.—Wykazuje się, że trzy 
osoby mają prawo do tak 
długo zaniedbanego spadku, a 
mianowicie: wspomuiany po
wyżej Marcin Wielgosz wraz z 
jeszcze jednym żyjącym bratem, 
a także żona Marcina.Mary&n-
na, córka zmarłej w Winonie 
Katarzyny Wielgosz.P. Wielgosz 
z Wiela dwojakie ma prawo 
do spadku po małżonkach 
Wielgoszach z Winony — bo 
jaknajbliższe pokrewieństwo 
było nietylko pomiędzy nim 
a św. pamięci Marcinem, lecz 
także pomiędzy jego żoną a 
nięboszczycą Katarzyną. 

SALON POLSKI na rogu 
ulic 3ciej i Carimona od 18 
Marca dierżyć będą panowie 
Leon Rózek i Franciszek 
Reszka,do spółki.—Dotyehcza 
sowy tamtejszy salonista p. 
Jan Różek .ogląda się za innem 
miejscem, w którym mógłby 
salon założyć. 

* . 

PAN MARCLN TRAWICKI 
z Winony odwiedził przeć 
kilku dniami swoją matkę na 
farmach w Appleton, Minn., 
i serdecznego przy tej sposob
ności doznał przyjęcia, także 
ze strony znaczniejszych oby
wateli miasta. Appleton, którzy 
go sobie przypominają- jako 
dawniejszego pierwszego depu 
towanego szeryfa. G-azeta tam
tejsza THE BENTONTiMESpoświę-
ca wizycie pana Trawickiego 
w powiecie Swift gorące 
wspqmnienie. 

OBECNY sekretarz parafii 
św. Stanisława Kostki bała 
musi ludzi łitwo**ierim 'n że 
musi płacić stare dług, porc-
bione prze/ dawniejszy ?aivąd 
kościelny. Zdaie się, że w ten 
sposób chcialb/ zatuszować 
swoje własne niedobory w 
kasie, .boć z dawniejszego 
sekretarza kościelnego żadne 
długi na n'pgo nie przeszły. 

Jeżeli zapłać ł 2a Kościelne 
świece, to tych do dzisiaj 
starczy, a drzewo przecież 
zapłacone.—Jakież więc długi 
ma p. Rombalski na myśli? 

BRACIA Griesel polecają 
życzliwym dla nich polskim 
domom swoją grocernią z 
wszelkiemi specyałami post-
nemi. 

\ 

Z Manitowoc. 
Mamy tu w Manitowoc familij

ne grono, Któremu stawać za 
świadka było przeznaczono W cu
dotwórcy sprawie. 

Nasadowe]' ławie Zasiadł oj 
ciec, gorliwy zwolennik gorzałsi, 
Syn s tarszy, co zwykł również 
dolewać do palki, Syn młodszy,lecz, 
ten jeszcze zazbyt młody, Nie 
mógł razem z starszemi w fałszu 
iść w zawody; Mówił to, co mu 
starsi do ucha szeptali, A czem 
sędziego zacnego bardzo rozgnie
wali. 

A w reszcie jeszcze Mania, me
bel trochę stary, Której w czułych 
romansach pono nie masz miary; 
Jesz3ze, ieszcze i jeszcze, ot uży-
wań życia, Choć z biegiem latek 
wigdnieją jej lica, Otoż ta sławna 
czwórka, w zapgdzie swej złości 
Na krewnego, fałszem trzymała 
strong jegomości, Co to bandel 
prowadzi śflriętemi rzeczami, Co 
to katem, nie ojcem jest nad siero
tami, Co to Manitowoc wsławił 
hcznemi cudami, (A jak niektórzy 
twierdzy, raczej humbugąmi,) I w 
tego Belzebuba, co jak Szymon 
drugi, Czarownik, znaczną, liczbę 
szatanów ma na swe usługi, Zapi
sała się szajka, by dokazaó swego 
I na majątku zniszczyć swojego 
krewnego. 

Ojciec zięcia w raz z córką,, 
trójka zagorzała, Szwagra, fał 
szem i zdradą do cna zgubić chciała 
I siostrę. Dotychczas sprawa nie 
skończona, Nie wiedzieć kor&u ma 
szyna będzie przysądzona. 

Lecz j;dy nawet wygra sławny 
humbugista, To stracił przeszło 
setkę, czterdzieści skorzysta, Nie 
licząc już w to wstydu, że takiej 
hołoty Użył do poparcia swej 
wstrętnej roboty. 

Swój swego zawsze zuajdzie, 
tak też i w tym względzie Cudo
twórca swym świadkom wyrzucać 
nie będzie Szelmostwa; bo to wszy
scy prawie równej miary: Łapichłop, 
dalej o]ciec, synowie, i — Mary. 

J. M. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Przeciw strachom. 
Pewien bogaty stary kawaler 

skarżył się, iż gdy układzie się 
do spania, brzydka stara baba 
ustawicznie na niego wytrzeszcza 
oczy, Przyjaciele jego śmiali się, 
lecz on obstawał na tem, iż u niego 
coś pokutuje Zaczął potem cherląć, 
skarżąc się na utrapienie w żołądku; 
utracił apetyt, stał się zgryźliwym, 
aż ubzdurzył sobie, że koniecnie 
muM umrzeć, że już słyszy dzwony 
pogrzebowe, i że musi sobie życie 
odebrać. Dobry przyjaciel poradził 
mu, aby próbował lekarstwa D r. 
P i e r c e ' s  G o l d e n  M e d i c  a l  
Discover y,usłuchał go,i szybko 
nowe wstąpiło w niego życie, a 
znikły strachy i wszelka zgryzliwość. 
W stan chorobliwy wprowadzała 
go zdrętwiała wątroba i dyspepsia, 
a lekarstwo obie wyleczyło. ^Dis
covery" to jedyne lekarstwo na 
rznięcie i niestrawność, zawsze 
skutecznie działające. Na każdej 
butelce przylepione poręczenie. 

Doktora Pierce przyjemne pi
gułki leczą zatwardzenie i rznięcie 
w żołądku, jako też inne słabości 
żołądka, wątroby i kiszek. 

Farma 
na sprzedaż. 

120 akrów dobrej roli, p©d 
pługiem 60 akrów, łąki dobrej 30 
akrów, 6 mil od miasta, pół mili 
od polskiego kościoła, zabudowa 
nia nowe, izeka zaraz przy domie. 
Można kupić z wszelkiemi porząd
kami gospodarczemi, nawet z 
inwentarzem. — Można dostać za 
gotówkę lub na wypłatę. 

Bliższych szczegółów chętnie 
udzieli Redakcya KATOLIKA w 
Wmonie-

ZobacK wystawę światową 
za 15 centów. 

Za przesłaniem adresu kogokolwieK 
bgdź wiaz z 15 centami w znaczkach 
pocztowych, prześlemy każdemu ksią
żeczkę pami|tkow§. o wystawie cbica-
go-tkie.j. Zwyczaiua cena tej książeczki 
jest 50 centów. Jest to prawdzme cacko 
sztuki. Zawiera obrazki o wystawie, 
zajmujące, całe stronice. Gdy nie 
sp">doba się wam po odebraniu, powró
cimy znaczki pocztowe a ksigikg wam 
zostawimy Adres H. E Buklbn an 
Co., Chicago 111. 

Zapłacili za Katolika. 
Amherst Junction,Wiel. Kś. 

N. Kolasiński 3.00 
Philadelphia, Józef Krajewski 2.00 
Berlin, Michał Malzen 2.00 
Hilliards,Michał Burchardt 2.00 
Chicago, Jan S. 2.00 
Bay City E. A. Niedzielski 2.00 
Winona, Jan Różek 2.00 
Hyman, S. Bartoszek 2.00 
Menasha, WojciechKolasiński 2.00 
Scranton,Leonard Siłakowski 2.00 
Alberta, I. Bolda 2-00 

" Jan Pałka 2.00 
" Fr. Zorek 2.00 
" W Malikowski 2.00 
" Pr. Gapiński 2.00 
" Fr. Spiczka 2.00 
" Józ Górecki 2.00 

Wausau, A. L. Kryszak 2.00 
St. Cloud, Jan Kowalkowski 1.00 

" Fr. Porwoll 2.00 
Gillman, Fr. Bardoński 1.00 
Souk Rapids, Rev. Agater 0.50 
Weyerh&ueser, Jan Singer 2.00 
Polonia, Max Ostrowski 2.00 
StevenspOint, Jan A. Nowak 2.00 

" Józ Grzebin 200 
" Pepliński do 

Europy 1.25 
Ellis, Jóa Łukowic? 1.00 

" Leon Narloch 1.00 
" M. Gosz 2.00 

Polonia, Józ. Wańta 2«00 
" Wny X. Grembowski2.00 

Kto zapłacił 
za KATOLIKA, a nie 
był pokwitowany, 
niechaj czemprędzej 
zgłosi się do aaszej 
REDAKCYI. 

Krew,która się opożnila. 
Jeśli krew wasza ,,płynie za powo
li", jeśli straciła pierwołną czy
stość i siłę* cały v.asz system na 
tem cierpi. 

Najlepsza droga do odzyskania 
zdrowia waszego nie zawsze pro 
wadzi przez drzwi waszego lekarza 
lub aptekarza. 

Dra Piotra Gomozo jest starym 
środkiem szwajcarsko niemieckim, 
który wykazał swe zasługi jako 
odżywiać krwi bardzo często przez 
przeszło sto lat używania. 

Można go otrzymać tylko u miej
scowych agentów drobiazgowych. 
Piszcie doDr.PeterFalirney,Chicago. 

ORGANjSTA 
biegły w swoim zawo
dzie, z kilkoletnią 
praktyką — trzezwy 
i stateczny — posia
dający jaknajlepsze 
świadectwa poszuku
je posady. 

Bliższych informa-
cyi chętnie udzieli 

Redakcya 
KATOLIKA 

Wkenle. 

Buklena masę A mi
kowa. 

Najlepsza maść na swiejie na 
rany, pochodzące z cięć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane ręye, 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. 

Thermopylae. 
Nearly twenty-four hundred years ago, in a nar

row mountain pass of Northern Greece. Leonnidas and 
his three hundred Spartans fell to the last man before 
the barbarians, but saved their country and achieved 
immortal fame. ,,Words," said Dr. Johnson, ,,<'irc 
the daughters on earth; acts are the sons of heaven. 
The act done has preserved the word that otherwise 
had been forgotten, in łact, „Thermopylae" is in 
English only „Hot Springs.'Tossibly it had some local 
fame as a health resort, as in all ages down to our 
time hot springs have always been visited by the ailing 
and the invalid. In our own country there are two ce
lebrated ones—Hot Springs, Arkansas, resorted to by 
hundreds of thousands, and Hot Springs, South 
Dakota, just coming into notice and fame. To purify 
the blood after a winter indoors, or to elleviate rheu
matism and similar afflictions,nothing can be better than 
a trip to the hot springs— either one. The former can 
be most conveniently reached from the Northwest and 
Mississippi valley, through St..Louis arid "via the Bur
lington, and the latter is a point on the Burlington sys
tem. Apply to your home agent for tickets to either 
place, or write to W. J. C. Kenyon, Gen. Pass.Agent 
St. Paul, Minn., for tickets, maps and information. 

Wszystko Darmo. 
Ci co używali lekarstwo odkryte przez 

Dr. Kmga (Dr. Kings New Discovery) 
znają wartość tegoż, a ci co nie używali 
maj£ teraz sposobność korzystać z niego 
bezpłetnie. Zgłosić sif do ogłoszonego 
aptekarza, a dostaniecie butelkę ua 
próbę darmo. Posłać nazwisko i adres 
do pp. H. Buklen and Co. Chicago, a 
dostanie si§ pudtłko na próbg bezpłat
nie, pudełko pigułek życia Dr. Kinga. 
Wszystko gwarentowane, że pomoże, i 
nic nie kosztuje. 

Możoa dostać w Aptekach pod 
Orłem Jna. W. S. Tomkiewicza 
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2 
aye., i 547 Lincoln aye., .róg 5 
ave., Milwaukee, Wis. 

ZEGARKI 
ZŁOTETTSEEBRNE 
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-
letki, łańcuszki do zegarków— 
teraz bardxo tanio. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

76 — E. 3rd Str. 
Wmona, Minn. 

Tanie ryby 
NA POST. 

RYBAK 

C. SCHILLER 
w Cłreen Baj, Wis. 

384 N. Jeiferson Str. 
poleca świeże 

RYBY 
z rzek i jezior. 
Sprzedaje je bajecznie tanio 

rozseła jaknajdaiej sprzedawcom z 
drugiei ręki, w bezpiecznem opa
kowaniu. 

Sprzedaje także 1 rozseła 

RYBY SOJLOXi: 
oraz 

RYBY WĘDZONE. 

W handlu tym jest teraz 
wyprzedawanie i potrwa 

3 DNI. 
o 

WYPRZEDANE BE DA WSZYSTKIE 
TOWARY ŁOKCIOWE ŹA CO ZA TO. 

— o £ 
Wyprzedajemy, bo braknie nam 

miejsca dla towaru na czas wio
senny. 

PROSIMY DO SIEBIE! 
L. W. MU ES 

IOJ — E. 3rd Str. 
obok handlu żelaznego C. C. BECKA, 

Ceny targowe 
WOORA. 

P s z e n i c  a — N r .  1  w i o s e n n a  5 4 e  
zimowa - 46 ceu. 
O w i e s -  2 5 c  
K o r n 35c 
J ę c z m i e ń  N r . 3 .  4 2 c  
Jaja 12c 
(VI ą ka: Winona Patent $3.40 
Straight $3.20 Nr. 1 Bakers $2.75 
Pasza z k o r n u — $3.50 za 
beczkę 
O tr § b y: bran $13 00 
shorts $13.00, middlings $13.^0 
around feed $18 
w e ł n a: średnia prana 2v a 23 
lichsza 20 a nieprana 13 do 15c. 
śiano dziki e— 6.00 
Tymotka $8.00 

K o n i c z y n  a  $ 4 . 5 0 .  b u s z e l  
Tymo tka 1.40c. buszel 
M i ód 10c 
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOc 
M.ię s o żywe: 
skopowina 3.00 
wieprzowina i>4.50 wołowina $2.50 
cielęcina 3£ 
Bób $2.00 *>aszcl 
Masło 15c 
Kartofle 50c buszel 

MIŁHAUK£E2 
Pszenica—58 
Kom—No.3 36 
Owies — No. 2 — 32 

cmcAtto. 

Pszenica —58| 
Owies. — 30c. 
Kom.—35 

MHNISAFOLIS. 
Pszenica — 58 • 

KSIĄŻKI RELIGIJNE Z OBRAZKAMI 
w księgarni 

A. RIFFARTH 
42 Barclay Street, New York. 
Polecamy Przewielebnemu Duchowieństwa polskiemu, jako też 

pobożnemu polskiemu ludowi następujące książki najnowszego wydania; 

I) Przewielebnego ks. Leonarda Goffinego książka do 
oświecenia i zbudowania duszy chrześciańsko-katolickiej 
czyli wykład Lekcyj i HJwanqieii), wraz n nauką wiary i 
obyczajów, oraz życiorysami Świętych Pańakich — wydanie 
cudowe, ozdobione 106 pięknemi obrazkami i dwoma obra
zami kolorowymi; obejmuje stronic 976 $>2.00 

2J Zycie św. Alojzego Gonzagi, z iluNtracyami 1 koloro
wymi obrazkami, stron 466. Bogato złote wyciski z 
futerałem $2.00 

3) Żywot N. P- Mayi i śio. Józefa, z e odaticiem miejsc 
pątniczych w ziemiach polskich, z ilusrtacyami 1 kolorowemi 
obrazkami, bogate złoto, wyciski z futerałem $4.00 

4) Żywot Fana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Najśw. 
Maryi Panny, duży druk, z obrazkami, bogate złoto $4.00 

5) Żyuooty Świętych, z ilustracyami i kolorowemi o^raz-
kami, 1176 stron. Oprawne w płótno angielskie, bogate te 
wyciski, z futerałem $5.00 

6) Książeczka Kóiańcoiea, z obrazkami, zarazem ksu 
do nabożęństwa 50c. 

7) Piętnaście tajemnic żywego Różańca św .. 15c. 

8) Tajemnice Różańca św 10c. 

9) Książeczka o sw. Józefie 15 e-

10) Przewodnik do Najsł. Serca Jezusa, książka do 
nabożeństa, złote brzogi, skóra I0.8O 

II) Ta sama książka do nabożeństwa, pół skórek I0.6S 

12) Pociecha dusz w czyściu cierpiących, książka do 
nobo£eństwa, skóra, złote brzegi $0.8o 

13) Ta sama książeczka półskórek $0.65 
14) Cześć Maryi, książka do nabożeństwa na każdy czas, 

osobliwie w miesiącu ma]u $0.6& 

Ą.. jpffaąllą, . 
New York 42 Barcley Street. 

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

Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Kasyer. 

Lumber Comp. 
Dawniej kompania desek C. Hortcn, fabrykantów i kupcó\V 

DRZE W A BUDULCOWEGO. , 
Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zawsze na składzi ir 

przykrajane drzewo budulcowe, listwy.dr/wi, ramy do okien, duiy 
skład materyału budulcowego wogóle. 

R Y B Y  

świeże solone i wędzone 
— oraz — 

OSTRZ YGi 
przedaje w miejscu i rozsyła 

nawet do dalekich stron 

J. 8. Johnson 
* 

1234 Main Str. 
Oreen Bay Wis. 

HAMILTON, 
Fłt*yd«nt, 

W. H. LAIRD, 
Wice-pr&zydent, 

YVM. Łk A.YJŁ2* 
Sekretan i 

WINONA 'iiy ^ 
•1 *v 

Lumber Comp. 
Pila chodzą i heblarnie. 

Sprzedaje się hurtownie; 

Deski, Szyngle, Paie i Latle. 
Biuro i warsztaty 

¥ront Str., Winona> Minn. 
Im * 

-.J,.. u i M n f m  

NNMRIUFT DA FIE 

iV-Ał» St „ i n Mi* 


