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AGENCI! AGENCI! 

Poszukujemy kłamstw i osz
czerstw drukowanych w Wi-
nońskim KATOLIKU. Trzeba 
przytoczyć stronnicę, szpaltę, 
numer i rok. 

R e d a k c y a  KATOLIKA. 

Potrzeba więcej kropidlars-
Idch muzykantów na wiec 
chicagoski. 
R e d  akcya W IARY I O JCZYZNY. 

Poszukujemy prawdziwych 
związkowców, szukających 
zbawienia Ojczyzny na wiecu 
chicagoskim. 

R e d a k c y a  ZGODY. 

Poszukuję prawdziwej foto
grafii mojego przyjęcia u ar
cybiskupa w St. Paul, gdym 
przybył z dokumentami i 
memoryałami kilka lat temu. 

MENAŻER. 

Poszukujemy wygodnego 
wyjścia z łapki Komitetu oś
wiaty. 

NAGIEL i KRUSZKA. 

Szan. Publiczność «raczy 
uwzględnić mój wielki skład 
k^zań oryginalnych. 

LEWITA Z PARISVILLE, Mich. 

The Chicago Review. 
Pod powyższą nazwą wy

szedł pierwszy numer pisma 
w angielskim języku, ale w 
duchu kropidlarskim. Oto 
ipróbka, jak się ono wyraża o 
-katolickim uniwersytecie w 
W ashingtoriie. 

,,Świeży Nowoyorski INDI-
PENDENT oświadcza, że katolic
zki uniwersytet we Washingto. 
nie o tyle tylko może liczyć 
na pomyślność, o ile będzie, 
«ię strzegł zestarzałej polityki, 
repressyi umysłowej, i wytknie 
-sobie liberalną ścieżkę. 

„Nie zdziwi to nikogo, gdy 
spotka podobne uczucia w 
czysto protestanckiem piśmie. 
Pragnienie w tym wypadku 
można uważać za rodzica 
takiej myśli. Skoro tylko uda 
się wbić liberalny klin w ja
kie ciało katolickie, wtenczas 
nieprzyjaciel będzie pewnym 
ostatecznego zwycięstwa. 

, .Kościoła niepodobna zwy-
ciężyżyć, dopóki pozostaje 
zawzięcie prawowiernym. Li
beralizm je.-t dla niego śmier
telnym jadem. On to niejedną 
już zabił gał^ź. Gałąź Amery 
kolska tak wspaniale sit; 
rozrastająca podupadłaby w 
ni*i do uwierzenia krótkim 
cz isie, gdyby ją wystawić na 
działanie takiej niszczycielki. 

,, We W a sh i a o ń sko- k ato • 
lickim uniwersytecie już i 
tak za wicie liberalizmu. 
Niezdrowy i zgubny duch 
zakradł się do tego instytutu, 
rozpierając się wszerz i wzdłuż 
między jego studentami. 

„Głównie dla tego faktu, 
tak jest trudno Biskupowi 
Keane ciułać finansową pomoc, 
aby utrzymać uniwersytet przy 
życiu. Prawowierni katolicy 
po całym kraju spoglądają z 
ukosa i podejrzliwie na ten 
instytut, iako na źródło 
„ruchu liberalnego'', grożące 
fatalnym ciosem Amerykań
skiej gałęzi Kościoła Katolic
kiego. Dopóki liberalna partya 
nie będzie wyrugowaną z 
tego zakładu, zaufania on nie 
odzyska." 

Co za złote słowa! Kubek 
w kubek można je zastósować 
do wszystkich naszych hum-
bugóWi najściślej zas do pewnej 
Spółki wydawniczej w Chicago. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 
. t,v,v V V 

Z MW POLSKICH 
W AMERYCE. 

STEVENS POINT, Wis. 
— Na niedzielę, 31 Marca, 
zjechał tu Ks. Biskup z 
Green Bay i przywiózł ze 
sobą wielebnego ks. Woźnego. 
Arcypasterz miał w polskim 
kościele św. Piotra kazanie, 
zalecając parafianom zgodę i 
bezwarunkowe posłuszeństwo 
władzy kościelnej. Ks. Dynia 
tej samej niedzieli z Stevens 
point wyjechała proboszczem 
polskiej parafii jest znowu, 
jak był, wielebny ks. Woźny. 

MILWAUKEE. — Wybory 
skończyły się w mieście na-
szem zwycięstwem republika
nów. W 12 wardzie miejsce 
aldermana p. Kuczyńskiego 
zajmie p. Piotr Pawiński. 
Superwizorzy Gawin i fan 
Czerwiński nadal pozostaną 
aldermanami swoich ward, 
tak samo aldermani pp. Nie-
żorawski i Weiher. Republi
kanie zdobyli około 500 

polskich głosów w 14 wardzie, 
a drugie 500 w innych war-
dach. Niestety i kandydat 
demokracki na kontrolera p. 
Roman Czerwiński pobity 
został przez republikanina, 
pana Fiebrantz, i to większo
ścią 6,468 głosów. —Kruszce 
pewnie ogłoszenia miejskie 
wnet uciekną, gdyż w radzie 
miejskie] zasiadać będzie 26 
republikaninów a 10 demo
kratów. — Podczas bijatyki 
pomiędzy Polakami z okazyi 
zebrania wyborczego w pol
skiej hali szkólnej w parafii 
ks. Lewandowskiego istotnie 
śmiertelnie poraniony został 
Polak Franciszek Phillips. 
Aresztowano Polaków: Stani
sława Kolasińskiego, Fr. 
Kickiego, M. Frąckowiaka, 
W. Jerzaka, A. Kieliszewskie-
go, S. Wolskiego, A. Kop
czyńskiego i St. Kickiego. 

Bójka toczyła się między 
demokratami a członkami 
partyi robotniczej, między 
którymi byli także faktorzy 
Apiastów. 

RZĄD CENTRALNY Zje
dnoczenia Pol. Rz. Kat. p. o. 
B. S. J. w Ameryce uchwalił 
— jak pisze WIARA I OJCZY
ZNA, wysłać reprezentantów 
swoich na wiec polski, który 
ma się odbyć w Chicago, w 
pierwszych dniach Maja. 
Zarazem postanowił wydać 
odezwę do grup Zjednoczenie 
Pol. Rz, Kat., celem zachę
cenia tychże do wzięcia, we 
wiecu udziału. 

WIEL. X. GULCZ jest 
obecnie proboszczem parafii 
polskiej w Elmyra, N. Y. 

CHICAGO, 111. — Przy 
wyborach miejskich, z ogolnej 

nina, rodaka naszego p. Jana 
Schermana, syna zacnego 
patryoty polskiego p. Anto 

West Towna. — Serdecznie 

tutejszej polskiej osadzie jest 

OBCHODY Kościuszkow
skie były w tych dniach w 
Plymouth, Pa., i w semina 
ryum w St. Francis, — gdzie 
klerycy wiekową pamiątkę 
kościuszkowskiego powstania 
uroczystym wieczorkiem u 
czcili. 

PQLAND, Wis. — Ks. 
Jakób Bożański (młoda loto-
rośl galicyjska) występował z 
ambony nietylko przeciw 
winońskiemu KATOLIKOWI, ale 
tskże przeciwko grocernikowi 
Kowalewskiemu, nawołując 
ludzi, aby od niego nie 
kupowali. Teraz Biskup kazał 
mu opuścić parafią, a ludzie 
hurmem KATOLIKA zapisują. 
— Nowy nasz proboszcz, 
wielebny X. Leopold Garus, 
sam jest abonentem KATOLIKA 
i zachęca nas do abonowania 
tego pisma.— Widoczna opie
ka Boska nad winońskim 
KATOLIKIEM. 

PAN W. GÓRECKI z Buffalo, 
który przesłał dolara na KATOLIKA, 
niechaj nam raczy podać swój do
kładny adres. 

Sprostowanie. 
St. Francis, Wis., 2 Kwietnia. 

Szanowna Redakcyo Katolika. 
Wyczytałem w Nr. 12 Katolika 

z dnia 22 Marca b.r. pod nagłów
kiem „Z niw polskich w Ameryce", 
że „w Seminaryum przy Milwau
kee, Wis., wyświęcony na kapłana 
kandydat św. teologii Wł. Przy
bylski z Milwaukee." 

Otóż zawiadamiam Szanowną 
Redakcyą, że mylnie w tej sprawie 
była poinformowaną. Tenże Wł. 
Przybylski nie został wyświecony 
na kapłana, lecz * odebrał niższe 
święcenia kapłańskie (minores) 
tylko. 

Na kapłana ani jeden nie 
został wyświęcony, tvlko jedni 
otrzymali subdyakonat i dyakonat, 
a inni „minores". 

FRASZKI. 
Przy zgodzie. 

— „Anna Morówka, lat 21, 
wzrost dobry, rodem z Bitnie" ltd. 
No, dobrze Hanusia, ale tu w 
książce mało świadectw wpisaftych 
i nie wiem, czy umiesz ty ,,goto
wać?'' 

— Ho, proszę pani, naw6t su
szone śliwki. 

— A „piec" umiesz? 
— Ho, ho, nawet kasztany. 
— Do prania się u nas nie 

najmuje. Umiesz ty więc ,,prać!'> 
— Ho, ho, ho, proszę pani 

ja sama se dom rade, w poprzed
nie] służbie wyprałam raz tak 
pokojówkę, że aż he]! 

— E... to moje dziecko... 
niewiem jak będzie, bo ja... niby 
już mam.... zgodziłam sługę, 
tylko... jeszcze po zadatek przyj
dzie... 

Mąl o jutrze myślący. 
Macick: Co dzień lak walicie 

kumie swoia babę, że dziś przy 
świętej Niedzieli, dalibyście spo
kój... 

Kuba; Ona dziiiok musi dwa 
razy tyla dostać co zawsze, bo 
utro, skoro świt, jadę na>jarmark. 

Niepoprawny. 
Sędzia: Pan nazwałeś sądsiaća 

liczby pięciu polskich kandy- swego osłem, za co Pan zapłaci 5 
datów, zaledwie dwóch z wy- doi. kary. Czy Pan jeszcze ma w 
ciężyło. W lótei wardzie wy- "1 8Pr*wie 00 do -admieaien.a? 
. , , Zaskarżony (z oburzeniem)/ A 
brano aldermanem republ.ka- M panI, ,ędzlo! Przecleż ten oaleł 

nie jest d®l. 5 wart. * 

Iks o zmroku spotyka Ygreka 
nieko Schermana. Pan Jan na ulicy i wymierza mu siarczysty 

Bliniak wybrany klerkiem Policzek 

— Panie! — ryczy Ygrek 
wściekły — jak pan śmiesz! kto 

Braciom zwycięzcom winszu- pan jeeteśl 
jemy 1 — Ach! przepraszam - - tłuma

czy się Iks — myślałem, że to 

FERHAM. Minn. — W Zet' 
— Choćbym nawet był Zetem, 

nie'wolno panu nikogo bić po 
bieda nie do opisania. Far twarey. 
merzy pó większej części nie — Hm... — rzecze Iks filozo-
posiadaią nawet zboża do ficznie — co sig pan za Zetem 
. ujmujesz? Co pana Z^Tobchodzj!.. 

siewu. . .. wł" 

1 V , v  

farma na sprzedaż! 

120 akrów pod pługiem^ akrów 
l%ki, 45 akrów boru, dom z 5ciu 
izbami, stodoła 50 stóp długa, 24 
stopy szeroka, chlewy — wwaystko 
w porz%dku. 

Szkoła przy gruncie. Kościoł 
polski pięć ćwierci mili — do 
miasta Little Falls, Minn., 7$ 
mili. Sprsedam za 1500 dolarów— 
nawet na wypłatę. Zgłosić s»ę pod 
adresem: 

J ó z e f  B e d n a r e k  
Ledoux, P. O., Morrison Co., 

Minn. 

PŁACIĆ ZĄ KATOLIKA! 

Łekarilw* dla koiil. — 
Angielska maść szpatona (English 
Spavin Linement) leczy u koai 
szpat, wszelkie nabrzmiałości, gru
czoły, twardzizny, zesztywnienia, 
wywichnięcia, narosty, opuchlizny, 
a nawet kaszle, dród wzywarne 
jednej flaszki oszczędza się 50 
dolarów. Jest to niezaprzeoeenie 
najcudowniejsze lekarstwo dla koni, 
jakie kiedykolwiek znano.— W Wi. 
nonie sprzedaje takowe Aptekarz 
pan £• Felzer, 

WYSTAWA mm i- -MWERY 
wiosenna 

DAMSKICH 
KAPELUSZY 

podług najnowszej 
francuskiej mody. 
Janowa Boekeł 

221 E. 3rd Str. 
ViioBa, SIBB. 

Tanie ryby 

DB. PIOTRA 

G0M0Z0 
jest uważane za jedno z najlepszych le
karstw tego rodzaju. Oczyszcza krew 
nadaje odnowiona żywotność, wykorzc 
nienia zarodki choroby z ciała, gdy 
przyczynia sie do tego, że wszystkie or
gany znajdu.ia sie w dobrym stanie dc 
działania. Medycyna jest przygotowany 
z przeszło trzydziestu różnych gatunków 
^ngredyencyj, głównie z roślinnego kró
lestwa i była znana w użyciu przez prze
szło sto lat. Używano go z wielka ko
rzyścią we wszystkich ogólnych tera
źniejszych dolegliwościach, a zwłaszcza 
w tych,, które pochodzę z krwi i chore
go żoładka jako to: 

Zatwardzenie, Eol głowy, Dolegliwości 
wątroby, Żółciowość, Żółtaczka, Reuma
tyzm, Wodna puchlina, Trudność tra
wienia, Niestrawność, Gorączką, Róża, 
°ryszcze, Febra i ograszka, Szkrofuły, 
Strupy, Świerzbiączka, Glisty. Liszaj, 
Wrzody, Rakowe wyrośnięcia. Bóle i ra> 
ny, Bóle w systemie kości, Wychudnie 
nie, Dolegliwości niewiast, Słabość, 
Bronchitis, Żarnice, Ból w krzyżach, 
Zawrót głowy, i t. d. 

G0M0Z0 nie jest medycyną patentowa 
aą, też nie sprzedawaja jej aptekarze 
ecz mgżezyzni i niewiasty, którzy uży
wając je, zostali wyleczeni, spowodowa 
:J przez wdzięczność dla doktera, i przeu 
syczenie, aby*i ich współtowarzysze od* 
aieśli korzyść, działają jako jego agenci 
i w ten sposób mogą go dostarczyć lu 
dziom cierpiącym w oddaleniu. 

# Jest nieoce'nionem jako lekarstwo do 
mowę a mianowicie w miejscowościach 
położonych bardzo daleko od lekarzy 
aptek. Lekarstwa tego nie można dostai 
od aptekarzy, lecz tylko od miejscowycJ 
agentów. Jeżeli nie ma agenta w w« 
szem sąsiedztwie, przyślijcie $2.00 a do 
Itaniecfe dwanaście 35c. butelek na pró 
bę wprost od właściciela. Taki obs^alu 
lek może każdy dostać tylko raz. 

* DB. PETER FAHRNEY, * 
112-114 s. Hoyne A76., CWcaso.ill 
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R Y B Y  

świeże solone i wędzone 
— oraz — 

OSTRZ Y(il 
przedaje w miejscu i rozsyła 

nawet do dalekich stron 

J. 8. Johnson 
1234 Main Str. 

Gr«eii Bftjr Wis. 

RYBAK 

C. SCHILLER 
w Cłreen Bay, Wis. 

384 N. Jefferson Str. 
poleca świeże 

RYBY 
z rzek i jezior. 
Sprzedaje je bajecznie tanio 

roz8eła jaknajdalej sprzedawcom z 
drugie] ręki, w bezpiecznem opa
kowaniu. 

Sprzedaje także 1 rozseła 

RYBI SOJLOXE 
oraz 

RYBY WĘDZONE. 

sprowadzać można z'- HUR-
TOWN EGO HANDLU win 
i likierów 

nniH 
(ttlMi 

. C io. 
15 West Superior Str. 
w 0U3LUTH, HIHX. 

(^"Gatunki jaknajlepsze, w 
najlepszych domach używane. 

Pomoc w 6 goditlnacli. 
Frzykre choroby nerek 1 pęche

rza leczy w sueściu godzinach 
lekarstwo Neto Great South Ameri
can Kidney cure. To nowe lekar
stwo jest wielką niespodzianką, z 
powodu, że szybko usuwa ból w 
obojga płci. Prawie natychmiast 
następaje zatrzymania moczu. Oto 
pomoc dla teeo, ktoby sie chciał 
szybko i dobre wyleczjó. — W 
Winonie dostaó można w Aptece 
p. E. PEŁZEBA. 

14-KARATOWA 
ZŁOTA PŁYTKA 

Wytnijcie to i .przyślijcie ze 
swojem nazwiskiem 1 adresem, 
a peślemy wam ten zegarekek«-
pretem dooglądniącia. Gwa-

l ancyą na 5 lat i łańcu-

Kf ar nul v «.v w sią opłflci, zapłaćcie tQ 
tenQ $2.75 1 należytofić 
tltsjTf'' ową. a yegarek do 

bądzie należał. Jest 
piąkrie giawirowany 1 
pofl gwarancył idzie jak 
najlepszy w Świecie, a wy
gląda jak szczerozłoty ze* 

, garek. Piszcie dziś, ofer-
i ta taka siQ nie powtórzy. 

THE NATIONAL 
Mfg. acd importisg Company 

334 Dearborn st., 
CHICAGO, ILLINOIS, 

Żywoty 
Ś W I Ę T Y C H  F A Ń S K I C H  

Kg. PlOfB& BE1SKI 

sprzedaje Księgarnia H. DERDO WSKIEGO w Wmooa 
Minn., po cenie 

$6.00, w dobrej oprawie. 
Wspaniałe to dzieło, powinno znajdować się w kaidym 

polskim domu, gdyijest nietylKo dziełem pamiątkowem, ale 
i naukowem. 

K%ię^a ta wprzeszfo 7 funtów, bez opakowania, 
trzeba więc zamiejscowym do powytszej ceny przesiać na 
opłacenie poczty 70 centów. Kto chne sam przesyłkę oplac'ć 
przy odbiorze, temu poślemy Expresem. 

Zamawiać sobie i pieniądze przeaełaó pod adresem: 

H. DERDOWSKI 
59 E. 2nd H t v  

WIIOIA, n INS. 

"WHITE BEAVER" 
\\) FRANK POWELL, M. D. 

LEKARZ I CHIRURG 
ŁA CROSSE O' Box 557^ WISCONSIN. 

Uzyskał dyplom w r. 187 :^ * Kolegium Medye/.nenj w Louisville, 
Ky. PromoQiowany w Szkole Medyc^nei w Kentucky, gd^ie wykładał 
anatomią.. Lekarz wojskowy regularnej arran Stanów Zjednoczonych i 
egzaminujący chirurg ltd. 

C H O R Y  
znajdzie pomoc i ulgę i będzie błogostawił Katelika, który mu do 
mnie wskazał drogę. 

SŁABOSC I KOBIET I DZIEC I 
muszą, ustąpi przed mojf| sztuką. V\Tykf»nuję najdelikatniejsze i naj
trudniejsze operaeye chirurgiczne w moim ofisie w La Crosse. 

Codziennie mnogie oNoby szuKają u mnie pomocy w zastarzałych 
chorobach i cierpieniach •plucowych a 

€  I I  O  B  E  O C Z Y  
słabości Kobiece i wogóle płciowe tak u kobiet jak u mężczyzn, jako 
też nadwerężenia wątroby, serca, nerek itd. leczg tak szczęśliwie, że zna 
mnie z tego cały stan Wisconsin. 

Tvm, którzy przez tajne grztchy wycieńczyli swe siły lub zmarno-
walt zdrowie, mogę daó gwarancvąfc że odzyskają zupełnie zdrowie, 
poddając się kuracyi przepisanej przezemnie. strzeżcie siq młodzi lu
dzie, byście nie popadli w umysłowe i 

FIZYCME KALECTWO 
,,Mądrej głowie dość na słowie." 

W mnogich listach zapytują mnie, czy ja leczę przez allopathią, 
elektryczność, liomepatyą czv tez przez czary. Odpowiadam, że promo-
mowany zostałem na doatora przez . dwa najznakomitsze Medyczne 
Kollegia AUopatvczhe.-w Ameryce, ^fdzie mnie uczoao leczyć środkami 
chemicznemi i naukowemu Miałem też sposobność nauczyć się od 
Irdyan leczącej mocy różnych ziół i traw, od niepamiętnych czasów 
do leczenia chorób używanych. 

Naukę odebjpgj^r^^-Kolegiacli i od Indyan sam kilka lat doświad
czałem w praktyce^! wyrobiłem sobie własną, metodę leczenia.-Elefe-> 
tryczność, msgnetyzm, galwanizm, mię3zaniny chemicznie, wyskoki i 
soki, jakie dają 

KOSI,IX Y I KORZENIE \ 
znajdują w mojej praktyce należyte zastósowauie, o ile nakaAije to 
zdrowy rozum i doświadczenie. 

Leczę lakżo listownie. Choremu, który zasięga mojej rady pisnaienli 
nie, posełam do wypełnienia blankiet z .rozmaitemi zapytaniami. Le-
saistwa także na żądanie posełam przez woćżtę lub expre?em. 

Ponieważ w tej okolicy znajduje się wiele osób nazwiskiem P.»weli, 
przeto upraszam napisać na rogu koperty u góry WHITE BEAVER, 
pod którym to pseudonimem zu»ją mnie różue-szczepy Indyańskie w 
Ameryce. 

W końcu ostrzegam Szanowną Publiczność przed oszustami, którzy 
w!óez%c śię po kraiu, kłamiąc, iż wysłani zostali z mojego ramienia. 

IS* LEKARSTWO Dr Po well a z La Crosse na kaszel t 
płuca -'White Meavers Cough Cream śprzedają wszystkie apteki w 
Winonie. Godłem tego lekarstwa jest popiersie panny w czapeecce 
tóęeckiej. 

Baczność! — W poniedziałki Biuro mojo 
w La Orosse zamknięte. 

JSP W WINOW1E jestem co trzeci% Środę ktżdego ra'eai%ca. 
M«n iwojf kwaterę w hotelu ns dworcu kolei JSOIITH WESTERN, 
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