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WIADOMOŚCI 

MIEJSCOWE. 

BIAŁY BÓBR (Wht- Be
averj na pewno bedz'.e 
Wioonie, w hotelu na dworcu 
kolei North Western w naj
bliższą Środę, 3 8 Kwiecia. 
Wogóle bidzie « diąd d-jeż-
din 1 «io uaszego miasta regu
larnie w każdą trzecią Środę 
miesiąca. Prosimy sobie 
przeczytać ogłoszenie tego cu
downego lekarza na 5tej stro* 
nicy dzisiejszego numeru. 

PAN OWECKI wyjechał w 
zeszłym tygodniu d'* Milwau 
kee, gdzie ma zamiar salon 
założyć. 

TEATR Towarzystwa 
,,Dziecij Maryi" wypadł znako 
micie. Dochód znacznie po
większył kasę Towarzystwa,, 

NASZEMU ksByerowi po
wiatowemu p. Pawłowi Kemp, 
p)aczęcemu nad grobem 9eio 
letnie] córeczki Pauliny, wy
rażamy nasze szczere współ
czucie. 

KS. KLAW1TER siK się, 
aby choć tylko 5 tysięcy do 
larów gotówki zebrać na roz
poczęcie budowy nowego pol
skiego kościoła, lecz wątpimy, 
czy to mu się uda. I w Winonie 
teraz ciężkie czasy. Nowy 
kpściół ma stanąć między 
obecnym kościołem a klaszto 
rem Sióstr Notre Damek. 
Obecny kościół nie ma być 
obalonym, póki nowy nie 
stanie, tylko plebanią, choć 
jeszcze jak nowa, ohcą roze
brać. Starzy parafiania uży^ 
nawet pomocy szeryfa, aby 
przeszkodzić rozbieraniu pięk 
nej plebanii. Do budowy no
wego kościoła w niczem się 
przyczynić nie chcą. 

W SĄSIEDNIM Pine Cree-
ku wypadły wybory jak na 
stępuje: F. Brom, kprzewodni 
czący gminy; J. Stencel i C. 
Kasimer superwizorzy; klerk 
R. Baumgartutir; kasyer L. 
Literski; asesor L. Rudnik; 
sędziowie pokoju — P. R, 
Baumgartner, F. Cysewski, i 
M, Brom; konstablowie Fred 
Hoesley, M. Ślagowski. 

W ARKADII przeszedł ty 
kiet miejski demokratyczny 
Tylko republikanin J. Farlin 
przedostał się na sędziego po 
koju. 

NADESŁANE.— Ostatniej 
niedzieli padło słowo z ambo
ny tykające kogoś, który był 
w plebanii i prosi] o pozwolę 
nie odprawienia mitingu w 
polskiej szkole, a lubo pozwo
lenie uzyskał, jednak potem 
mitingu nie b>łt>. Oto jak 
było z tym mitingem. 

Grono starych parafian, za 
lożyciele kościoła św. Stanis
ława Kostki w Wiuonie, na 
zebraniu w grocerui p. Jozefa 
Drążkowskiego, w dniu 30z.ui. 
w sprawie zamierzonej przea 
kf. Klawitra budowy nowego 
kościoła postanowili, zaprotes
tować prze< iw budowie, z po 
w od u, że parafia obecnie nie 
posiada żadnego kapitału a 
na podpisy h.edaków spuścić 
się nie można. DiUgi miting 
w tej sprawie miał się odbyć 
w polskiej szkole, i na tec to 
cel zaciągnięto pozwolenia ks. 
proboszcza. W porę przecież 
dowiedziano >ię, że warchoły, 
partya (niestety!) proboszczów 
sko, eh-1* l-fcp ść na *zkołę i 
len miting f07j-ęditić. Wskutek 
tego o vi starzy parafiasi^ 
» a;e i eobn prywainą salę i 
tan-: t*«;ł.y]i cLI^h narady, me 
ub'iZit tic przeti ź księdzu 
prób rzezowi, ani nikomu z 
przecina'i partyi. 

Faktem jest, że w dniu 4 
Kwietnia, kiedy założyciele 
kcścioła mieli odbyć miiing w 
szkole, wszystko warcholstwo 
zleciało się z różną bronią 
zbójecką i dokazywało przed 
szkołą, wołając: ,,Ma tech 
buntowników, co piniądze 
mają a koscoła nie chcą bu
dować, ze szkołę bez oKna 
powerzucąma, a tej nas2 jego
mość będze widzof, jak ma 
jesma jemu wierni. Czasem 
dały się też słyszeć podobne 
uwagi jak taka: ,,L9 tea »tary 
koscół rozwalma, a cy starzy 
bogocze muszą nąm nowy 
koscół postawie, bo oni mają 
piniądze, a me piniądze na 
koscół dame, jaź sę tak zbo-
gacyme, jak oni.,, Szczęściem 
nikt nie przyszedł szkoły ot
worzyć i żaden porządniejszy 
parafianin się nie pokazał. 

—o— 
W GROCERNI BRACI GRIE 

SEL w Winonie, przy starym 
Siennym rynku, znajdziecie tylko 
najlepszy towar, a mianowicie: 
kawę, ser, świeży Wołoszczyznę i 
t. d. — suszony i zaprawiony owoc, 
ryby i t. d. — ft a wesela i uczty 
lub powszednie potrzeby domowe 
najlepsze wina i wódki. 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

AMERYKA 
WASHINGTON.—W dniu 

8 Kwietnia pojawiła się 
przednia straż tak zwanej 
armii przemysłowej Coxeya w 
Washingtonie. Była to kom» 
pania kapitanajacka Primrose, 
40 chłopów z Texas. Policy a 
przyaresztowała ich natych
miast, i w areszcie przekonano 
się, że wszyscy razem mieli 
przy sobie tylko 2 dolary. 
Grożono im, że sędzia poli
cyjny pośle ich do domu 
roBoczego, za włóczęgostwo. 
Tymczasem lud w stolicy 
odgrażał się, że jeżeli ci ludzie, 
którzy przecież tylko pracy 
szukają po świecie, zostaną za 
to ukarani,krzywda ich będzie 
pomszczoną. Jednakże naza
jutrz umysły się uspokoiły, 
gdyż sędzia policyjny, przesłu
chawszy żołnierzy Coxeya, 
kazał ich wypuścić na wolność, 
wywodząc, że dopiero wtedy 
będzie ich można traktować 
jako włóczęgów, gdy przez 
złe prowadzenie lub żebractwo 
staną się ciężarem dla gminy 
miejskiej. Teraz w stolicy 
zawiązują się Komitety celem 
niesienia pomocy Coxeyczy-
*om. 

W SEJMIE Stanu New 
York przeszło prawo zakazu-
ące ,, try to wania" w salonie 
więcej jak 5ciu osobom. Salo-
nista przekraczający to prawo 
oodpada karze $50.00. 

W STANIE SOUTH CA
ROLINA wolno było dotąd 
każdej prywatnej osobie bez 
licensu sprzedawać trunki 
upajające. Teraz, gdy Stan to 
prawo sam dla siebie zawa 
rował i rozkazał sobie płacić 
za pozwolenie sprzedaży piwa, 
wódek, win i podobnych 
trunków, zaczęła się ludność 
buntować. Milicya wezwana, 
aby pomagała zbirom rządo
wym, poszukującym trunków 
po domach prywatnych, w 
paru przypadkach odmówiła 
posłuszeństwa. GubernatorPo 
łudniowej Caroliny wezwał 
tedy rząd związkowy o pomoc, 
lecz gdy mu tej nie udzielono, 
widział się bezsilnym i dalej 
nowego prawa nie usiłuje 
wykonywać. Milicyą tylko 
skarcił, że odmówiła posłu 
szeństwa. Saloniści w jego 
Stanie, jak dawniej, tak i 
teraz licensu nie płacą, 

GŁÓWNY oddział armii 
Coxeya serdecznej doznawał 
opieki i znacznie urósł w 

przemarszu przez Homestead i 
Uniontown, gdzie teraz strajki 
na porządku dziennym. 

GENERAL Mc Cook z 
armii związkowej uważa kam
panią Coxeya za bardzo 
niebezpieczną. Mówi on, że 
dotąd ,, armii" powietrze nie 
sprzyjało. Ale podług jego 
zdania wzrośnie ona do 1 
Maja w potęgę 150,000, i 
głodem trapione, pół nagie 
chłopy wiele sprawią rządowi 
kłopotu. Wystąpienie tak 
wielkiego wojska niby robot
ników, szukających pracy, 
aby się ochronić od głodu, 
to nowe w historyi świata 
zjawisko. Gdyby wojska 
związkowe w stolicy odebrały 
rozkaz, aby tych ludzi roz 
pędzić, kto by chciął dzisiaj 
przepowiedzieć, coby się wte
dy stał® Coxeyczycy mają w 
stolicy związkowej zwolenni 
ków, i przyjaciół w każdym 
Stanie Unii. Zdaniem generała 
McCooka rząd tylko jedyny 
raz był w równie niebezpie-
cznem położeniu, bezpośrednio 
przed wybuchem wojny do
mowej. 

PREZYDENTOWI Cle 
velandowi bardzo w tem 
lichem powietrzu dokucza 
reumatyzm. 

LICZNEMU" oddziałowi 
Coxeyistów, chcącemu prze
maszerować przez miasto Salt 
Lake, robiły tamtejsze władze 
miejskie wielkie trudności. 
Nawet milicyą przeciwko nim 
pod broń powołano. Na 
reszcie jednak pozwolono na 
to, że mogli pociągiem kole 
jowym spokojnie przez miasto 
przejechać.Kompania kolejowa 
potem jeszcze parę set mil 
, .wojsko przemysłowe'' dalej 
powiozła, i to darmo. 

CHICAGO.— Prendergast 
nie będzie powieszony przed 
2 Lipca. W dniu 21 Maja 
lekarze jeszcze raz go zbadają, 
czy czasem jakiej klepki mu 
nie braknie. 

TELEGRAMY. 
KRAKÓW. — Uroczys

tości Kościuszkowskie trwały 
od 24 Marca do 3 Kwietnia. 
Hotele nie mogły pomieścić 
tysiącznych gron gości ze 
wszystkich dzielnic polski 1 z 
emigracyi. Ulice literalnie 
zatkane były wieśniakami w 
krakuskach, w malowniczych 
strojach. Szlachty kontuszowej 
wszedzie pełno. Kraków wy
siadał jakby jaki gród czaro-
dziejski.Uniesienie patryotycz 
ne doszło do szczytu pGdczas 
odsłonięcia pomnika Kościu
szki. Wrogowie Polski z 
przerażeniem spoglądali na 
odradzającą się naszaOjczyznę 
oraz na potęgę połskiego 
ducha narodowego. Wojsko 
austryackie, strzegące porząd 
ku, zachowywało się bardzo 
delikatnie, zdradzając lękli-
wość. 

WARSZAWA. — W Czę
stochowie w zastraszający 
sposób grasuje cholera. Poli-
cya nie dopuszcza pielgrzymów 
na Jasną Górę. 

AFRYKA. — Król mu
rzyński Benhazin, władca 
Dahomeju, poddał się Fran
cuzom. Wywieziony, na daleką 
wyspę francuską Martinique. 
Z licznych jego kobiet pozwo 
łono mu zabrać ze sobą 
tylko cztery. 

PESZT. — Sławnego po-
wieściopisarza węgierskiego 
Jokaja, gdy skończył szumną 
mowę o Kosucie, patryotki 
węgierskie publicznie wycało
wały. "V 

BUENOS AYRES. — 
Powstańcy brazylijscy znowu 
górą Naczelny ich wódz de 
Mello przypłynął z okrętami 
wojen nem i pod miasto Rio 
Grande de Rui, zdobył rządo
wy statek działowy i miasto 

zbombardował. Równocześnie 
rewolucyjne wojsko lądowe 
pobiło brygadę prezydenta 
Peixoto w krwawej bitwie 
pod Santa Borga. Powstańcy 
wysadzili w powietrze cytadelę, 
w której bronili się żołnierze 
rządowi. Rozbitcy rządowi 
schronili się do Brazylii. 

WENECYA. — Zjechali 
tu się w dniu 9 kwietnia 
cesarz niemiecki z królem 
włoskim. Publiczność radośnie 
ich witała. Cesarz Wilhelm 
odwiedził pałac Dożów i 
obejrzał sobie w nim pamiątki 
z czasów sławnej Rżeczypos
polite] Weneckiej. Król 
Humbert odwiedzi cesarzową 
niemiecką Wiktoryą, która 
zrobiła wycieczkę do miasta 
Florencyi. 

Zapłacili za Katolika. 
Winona, Michał Owecki 1.00 
Moris Run, Wojciech Luk 2.00 
Rainier, A. Wiśniewski 2.00 
Green Bay, Albert Szweda 0.50 
Poland, Kaźmirz Jaskulski 2.00 
Pine Grove, Wny X. Gratza 2.00 
Poland, Konstanty Nowicki 2.00 
Kacinft, A, W. Lochowicz 2.00 

" »T. Łukaszewicz 2.00 
" Eugeni Jasiewicz 1.00 
" T* Fabiasz 0.50 

Pittsburg, Karól Żuławski 0.65 
Houston, L. A. Hildebrandfc 1.00 
Winona, Jakób ŁosiAski 2.00 
Dorr, Fr. Gólcz 2.00 
Bessemer, Tomasz Ro^plak 2.00 
La Salle, Józef Leszcz 2.00 
Gaylord, W, Tyborski 2.00 
Hyman St. Badura 2.00 

" Fr. Urbański 2.00 
" Wawrz. Kasprzak 2.00 

W. Koch 2.00 
Downers Grove 

Wny X. B. Pawłowski 2.00 
M. Wałdowski 2.CO 
M. Przygoda 2.00 

Siła i zdrowie. 
Jeżsli, 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, żołądek i nerki, łagudnie dopo
magając tym organom do spełniania)eh 
funkcyj. Jeżeli cierpisz na ból głowy, 
znajdziesz prfidka 1 trwałą pomoc, za
żywaj }c elektrycznego bitru. Jedna 
próba przekona cig źe to jest lekarstwo 
którego ci potrzeba. Jedna butelka 
kosztuje tylko 50 centów. 

Można dostać w Aptekach pod 
Orłem Jna. S. Tomkiewicza 
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2 
ave., i 547 Lincoln aye., róg 6 
ave., Milwaukee, Wis. 

73 E. 3RD STR. 

Przez cztery ćwierci wieku 
1 więcej Dra Piotra Gomozo był w 
w użyciu 1 próby wykazały dowod
nie, iż jest to tajlepszy środek 
dotychczas odkryty przeciw choro
bom krwi. 

Jest to leKarsfewo spreparowane 
z górskich ziół, korzeni,kory, liści, 
nasion, jagód 1 t. p., a mgredyen-
cye te s% czyste 1 leżące w przeci
wieństwie do wódki sprzedawane] 
przez aptekarzy pod nazwę,„bitters 
«a krew". 

Dra Piotra Gomozo nadaje 
krwi czystość 1 świeżość — daje 
nowę, żywotność osłabłym organom. 

Nie możecie go nabyć u apte
karza. Sprzedają, go tylko ustano
wieni na to agenci drobiazgowi. 
Piyzcie do Dra Peter Fahrney, 
Chicago, 111. 

tirypa. 
Podczas grasowania jej w ostatnich 

czasach było faatem uderzającym, że ci 
co używali Dr Kinga nowego wynalazku, 
nietylko szybko wyzdrowieli, lecz już 
nie doznawali wigeej skutków niebez
piecznej choroby; zdaje sig, że to 
lekarstwo posiada szczególniejszą moc 
szybkiego leczenia, nietylko w przypa-
dach grypy,lecz we wszelkich chorobach 
g&rdł", żołądka i płuc; wykurowało leż 
nawet astmg i cigżkie febry. Spróbuj i 
bądź przekonany, że cig nie zawiedzie. 
Butelką na próbg darmo. 

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

Wpływ klimatu 
na zdrowie* 

Nie można zaprzeczyć, że 
wpływ klimatu na zdrowie jest 
wielkim, to też ze względu na to 
lekarze wysełają, pacyentów, cier 
pi%cych na choroby płucne, w 
dalekie strony dla „zmiany po-
wietrza.'* Jeźli zaś chory za bied
ny, by ich rady usłuchać, to 
smutna zaiste jest jego dola. 
Wszelako można dostać w każdej 
aptece lekarstwo ,,Dr. Pierce's 
Golden Medicsl Diskoverv", a 
temu tysiące, których stan zdawał 
sig być rozpaczliwym, zawdzięcza
ją swe życie. 

Do pewnego stopnia rozwoju 
suchot jest Doktora Pierce złoty 
lekarski wynalazek istotn% pomoc%. 
Lecz przy suchotach odwłoka Jest 
niebezpieczną. 

Damskie 

Kape
lusze! 

UPRASZAMY 

ZACNE POLSKIE DAMY 
aby przybyły zobaczyć sobie u nas śliczne 
tanie kapelusze w naszym handlu (zaraz 
obok THE MODEL). 

Przyjęliśmy codopiero POLSKĄ MOD-
NIARKĘ, więc polskie kostumerki mogą, 
się z nami rozmówić 

po polsku. 
NA CO ST ABY KAPELUSZ, 

SKORO U NAS BARDZO TA
NIO DOSTANIECIE NOWY-
OSTATNIEJ MODY. 

W MUES'A 
HANDLU ŁOKCIOWYM 

zniżono teraz ceny na wszystkie towary* 
także na 

wiosenne i la to we. 
Mianowicie zniżone ceny na następujące 

rzeczy: 
Najmodniejsze MATERYE NA SUKNIE. 
Wielki wybór HAFTÓW I KORONEK. 
CENNE RESZTKI materyj na suknie. 
Fartuchy,majtki i koszule zawsze w zapasie. 
Wyborne, parą, wysuszone, PIÓRA GĘ

SIE zawsze do dostania. 
Skora usługa, dobre towary, rzetelne ceny; 

L. W. MU ES 
IO i — JE, 3rd Str. 

obok handlu żelaznego C C. BECKA. 

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

Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Kasyer. 

Lumber 
Dawniej kompania desek C. Horton, fabrykantów 1 kupców 

DRZ KWA BUDULCO W EGO 
Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zawsze na składzi 

przykrajane drzewo budulcowe, listwy,ći/wi, ramy do okien, «1użF 
skład materyału budulcowego wogóle. 

HAMILTON, 
Fłtayd«nt, 

W. H. LAIRD, 
W ice-pr^dent, 

WM. K'AYES 
Sekretara. 

WINOWA • 
Lumber Coinp. 

Pila chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje si^ hurtownie.* 

Deski, Szyngle, Pale i Latle. 
Biuro i warsztaty » 

Front Str.,-Winona* Minn* 
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