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Władza duchowna, która w 
takich wypadkac h bada wszyst
ko z największą dokładnością 
i oględnością, nie wydała jeszcze 
swego wyroku co do tych 
zdarzeń. Jeśli ie zatwierdzi — 
powiada ks. prałat Smoczyński 
— to potrzeba podziwiać mi
łosierdzie i Opatrzność Boską, 
że w tym tak wielk'ra rozstroju 
społecznym, j<iki od lat trzy
dziestu we Włoszech panuje, 
.gdzie wolnomularstwo, (rnasoń-
stwo) rej wodii i tvle ludzi 
chodzi drogami kłamstwa, Pan 
J3óg taktem i znakami potwier 
dza prawdziwość tego, co 
Kościół Św. uczy. W chwilach 
wielkich klęsk spóleesnyeh 
czyni Pan Bóg takie nadzwy
czajne rzeczy. 

OOBRZYLUDZIE. 
—9?§K#*3§t©— 

(Ciąg dalszy.) 

Jakób i Paweł z niezmierną 
ciekawością prawie nie spusz 
czając oka z ojca, słuchali jego 
opowiadania; coraz teraz bliżej 
cisnęli się do niego, a kiedy 
nareszcie skończył, rzucili t-ię 
oba w jego objęcia; Paweł 
szlochał, Jakób cicho płakał. 
Ojciec całował ich po kolei, 
ocierając z łez własne oczy. 

— Wszystko się obecnie jui 
skończyło, moi drodzy. Na bok 

-martwienie, na bok smutne 
myśli. Jestem cały dla was, a 
wy wzajem dla mnie. 

— A mama Blido i ciocia 
Anna, — rzekł Jakób Ł nie-
spokojnością. — Czy my do 
nich nie należymy? 

— Zawsze, zawsze — odpo
wiedział Derino, — więc ich 
bardzo kochacie? 

— O najniezawodniej, drogi 
ojcze! Są dla nas tak dobre, 
tak jak nasza mama i ty. 
Zostaniesz z nami, nie prawdui? 

Biedny Derino nie myślał 
wcale o żadnych już związkach 
rodzinnych; przecierpiawszy tak 
okropnie,obecnie czuł na nowo, 
jak się ściska boleśnie iego 
ojcowskie serce; jeżeli pozo 
stawi dzieci dzisiejszym opieku
nom, pozostauie sam swoim 
smutkiem. L'czucie to boleśnie 
odbiło się n?i jego twarzy. 

— Ja to wszystko uradzę, 
jak należy, — rzekł ungift ge
neral.  — Nikt l  ie będstie ani 
obrażony, ani nie dozna ż<idue-
go cierpieniu Uczynię tak, że 
wszyscy będą najzupełniej za 
dowoleni. Obecnie byłoby 
bardzo dobrze, gdybyśmy za 
siedli do wieczerzy. Głodny 
jestem jak wiik, wszyscy 
jesteśmy P2c2ęśliwi, więc mamy 
wyborny apetyt. 

Mutier, Aona i pani Blido 
^poszli tedy, aby zająć się 
przygotowaniami. Wkrótce też 
pedano wieczerzę, każdy zasiadł 
na przeznaczonem mu miejscu, 
wyjąwszy Deriny, który chciał 
obsługiwać generała. 

— Dla czego nie siadasz do 
wieczerzy, Deryno? — zapytał 
tenże. — Czy cię już radość 
aasyciła? 

— Przepraszam generah, 
ale będąc jego sługą nie 11:am 
odwagi usiąść przy tym samym 
-stoliku. 

— Ależ doprawdy, zupełnie 
straciłeś głowę, mój przyjacielu. 
Szczęście zrobiło cię szalonym! 
Trzeba żebyś się zajął dziećmi, 
-to właśnie jest twoim «»bovH4Z-
kiem.Doprawdy śmieszny jesteś 
z tą tak niewłaściwą gorliwością. 
'W gospodzie pod Auiołem 
-Stróżem wszyscy jesteśmy 
przyjaciółmi 1 usługujemy jedno 
drugiemu .Usiądź międzyJakó 
|>em i Pawiem i jedzmy..; No 
cóż, jeszcze się wachasz?_Czy 

trzeba koniecznie, żebym się 
gniewał? Siadaj do stołu, mówię 
ci! Ja doprawdy już umieram 
z głodu! 

— Mutier z uśmiechem dał 
znak Derinie, żeby był posłusz
nym; usiadł więc tedy pomię
dzy swojemi dziećmi; generał 
westchnął z zadowoleniem i 
zaczęła się nareszcie wieczerza. 
Już to od bardzo dawna nie 
jadł ra mieście i do tego z 
kuchni wyśmienitej pani Blido 
i Annv\ Generał nieustannie 
chwalił potrawy i zawsze pow
tórnie przybierał sobie na talerz. 
Tym sposobem powstała ogólna 
wes >lośći Mutier ze zdumieniem 
wpatrywał się w śmiejącego 
a ę Derinę, który nie roześmiał 
się nigdy, przez cały czas, jak 
się ze sobą znali. 

— Widzisz Pawle 1 ty Jakóbie, 
że doprawdy uczyniliście cud, 
— mówił Mutier. «— Oto wasz 
oiciec śmieje się tak samo jak 
ja 1 ciocia Anna, choć nigdy 
jeszcze nie widziałem go śmie
jącego się. 

— Czuję się tak szczęśliwym, 
że jestem gotów popełnić 
oawet jaki wybryk nierozsąd 
ny, — odpowiedział Derino. 

— Będę żądał od ciebie 
czegoś podobnego, — wyrzekł 
ze śmechem generał. 

— Bardzo dobrze, generale, 
byle tylko nie tego, abym się 
rozstał z mojemi dziećmi. 

— Wbśiie chc ;ałem cię 
prosić, abyś mnie nie opuszczał. 
Ależ do licha, nie zrywaj się, 
bo nie wiesz jeszcze wcale, 
czego żądać będę. Chcę, abyś 
n.e rozstawał się ze mną i ze 
swojemi dziećmi. Zatrzymam 
wąs przy sobie, wszystkich tro
je, wątpię bowiem, czybym 
się mógł obyć bez twojej 
troskliwości i pieczołowitości 
tyle delikatnej, tyle miłej dla 
muie; co się zaś tyczy wdzięcz
ne ś;i, tonie myślę wam płacić 
za to, ale kupię wam jaką po
siadłość, gdzie sobie spokojnie 
mieszkać będziesz, z dziećmi, 
a scoże nawet i ze żoną.Taka 
będzie twoja przyszłość. Ponie* 
waż jestem więźniem, więc 
zostaniesz we Francyi z two-
jemi dziećmi i twoim przyja
cielem Mutierem. 

— Cóż potem, generale! 
— Co potem? Potem? zoba

czymy, jeszcze jest dość czasu. 
A więc, cóż ty na to? 

— - NJC, generale; proszę O 
cz&8 do namysłu; dzisiejszego 
wieczoru nie mam wcale głowy, 
a moie serce wyłącznie zajęte 
tymi biednymi dzieciakami. 

— Dobrze, mój kochany, 
daję ci termin aż do wieczerzy 
na weselu Auny i Mutiera 
Jutro oznaczymy dzień i na
piszę do Paryża, żeby przygo
towali to co potrzeba do uczty 
weselnej. No, teraz z nami 
sprawa Anno. Musimy powrócić 
do naszej dawniejszej rozmowy 
0 waszem połączeniu się. Dz ś 
mamy Poniedziałek, jutro napi
szę; wszystko to załatwi się 
do Soboty; potrawy i dania 
przydane będą w Poniedziałek 
1 zasiądziemy do ich spożycia. 

— Nie podobna, mój genera
le, trzeba dać na zapowiedzi, 
zrobić kontrakt. 

— Albo to nie dość czasu? 
U nas w Rosyi podobne rzeczy 
odbywają się bardzo prędko. 
Oto np. zobaczyłem panią Blido; 
ja się jej podobałem i ona mi 
także; idziemy tedy do popa, 
który po słowiańaku czyta 
przysięgę, potem coś zaśpiewa, 
powie kilfca wyrazów, pani 
wypijesz trochę z mojego 
kubka, a ja nawzajem z pani, 
nakonitc trzy razy.], w około 

pulpitu duchownego i iuż po 
wszystkiem. Ja jestem mężem, 
pani moją małżonką, ja mam 
prawo cię bić, morzyć głodem, 
chłodem i pozostawić na pastwę 
nędzy. 

— A ja, jakież mam prawa? 
— zapytała z uśmiechem pani 
Blido. 

— Prawo płakania, krzycze-
uia wymyślania, bi.ia służą
cych, psucia sprzętów donio 
wych, podpałenia go nawet, 
jeżeli doprowadzoną zostaniesz 
do wielkiej rozpaczy. 

— P^kna pociecha! — do
dała pani Blido. — Szczeście 
wielkie że 11 e uległam, podob
nemu losowi. 

. — O, co domnie, to zupełoie a 
inna rzecz, odpowiedział ge 
nerał. — Byłbym wyśmienitym 
mężem. Pielęgnowałbym panią, 
zarzuciłbym prezentami; dał
bym pani piękne suknie, mo 
głabyś w nich bywać nawet u 
dworu cara, dałbym pani 
dyamenty, pióra kwiaty. 

Wszyscy głcśoo się śmiali, 
nawet dzieci; generał śmiał s'ę 
także i zapowiedział, że na 
przyszłość będzie tytułował 
panią Blido: 

— Moja droga żonciu! 
Po takiej gawędce generał 

mocno znużony, udał się na 
spoczynek;Derino załatwiwszy 
swe obowiązki służbowe przy 
generale, udał się z dziećmi do 
swego pokoju, dopomógł im 
do rozebrania się, do położenia 
w łóżku, przed tem jednak 
zmówiwszy z niemi dziękczyn
na modlitwę. 

Kiedy nareszcie usnęły, przy
patrywał się im, całując to w 
czoło, to w ręce, nakoniec 
znużony usnął na krześle sto-
jącem między łóżkami jego 
dzieci. 

Spał tak spokojnie i tak 
smacznie, aż wreszcie Mutien 
zaniepokojony zbyt długą jego 
nieobecnością przyszedł po nie 
go i zaledwie po długich na
mowach, zdołał go zaprowadzić 
do łóżka dla mego przygoto
wanego. 

Juź było bardzo późno, już 
w sali wybiła półaoc, a Mutier 
nie miał jeszcze wolnej chwili 
do rozmówienia sie z panią 
Blido i jej siostrą; opowiadanie 
było długie, o rozmaitych 
rzeczach, o tysiącu przedmio 
fcach, a godziny szybko mijały, 

Nareszcie pani Blido uczuła 
potrzebę spsćzynku, i to przer
wało dalszą rozmowę. 

(Ciąg dalszy nastąpią) 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Ceny targowe 
WIXOHA. 

P s z e n i c  a — N r .  1  w i o s e n n a  5 S e  
zimowa 48 ceu. 
O w i e s -  3 0 e  
K o m  3 5  e  
J ę c z m i e ń  N r . 3 .  4 7 c  
Jaja 8c 
i\l ą ka: Winona Patent 83.40 
Straight $3.20 Nr. 1 Bakers $2.75 
Pasza z komu — $3,50 za 
beczkę 
O tr § b y: bran $12 00 
shorts $12.00, middlings $13.^0 
ground feed $18 
w e ł n a :  ś r e d n i a  p r a n a  a  2 3  
hchsza 20 a nieprana 13 do J5c. 
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  
Tymotka I.50c. buszel 
M i ód 10c 
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOc 
Mięso żywe: 
skopowina 4.00 
wieprzowina $4.50 wołowina $3.25 
cielęcina 3£ 
Bób $2.00 oaszel 
Masło 12^c 
Kartofle 40c buszel 

CllliACIO. 

Pszenica —55 
Owies. — 33c. 
Kom.—38 

MILWAUKEE 
Pszenica—57 £ 
Kom—No.2 36 
Owies — No. 2 — 35 

JfflNNl&ArOJLlS. 
Pszenica - — 60 

Zapłacili za Katolika. 
Filier City,Wojciech Szpreida 2.00 
La Salle Jan Nadolny 2 00 
St. Paul, Paulina Wiczyńska 1.35 
Isaclore, Józ Popa 1.00 
Eochefcter,Andrzej Grzechowiak2.00 
Joiiet R<v. C, Słomniski 2 00 
Arcadia Ludwik Wójcik 1.00 
Milwaukee, Jozef Galewski 2.00 

" Antoni Nalepiński 2.U0 
" Józef Pałubicki 2.00 
" Roman Czerwiński 2.00 
" Wojciech Retur i.00 
" Michał Skibiński 2.00 
'' Józef Staniszewski 1.00 
" Piotr Szubert 2.00 
" Jan Wa\vrzyniakowski2 00 
" Ludwik U8zler 2.00 
" • J.W. S. Tomkiewiczl.00 
" Marcin Górecki 1.00 
" August Nieżywicki 2,00 
" Wojciech Lica 2.00 
" Ignacy Szarmach 2.00 
" Jan Fiołek ' 1.C0 
" Antoni Narloch l.Oo 
" Jan Szramka 2.00 
" Jan Lewiński 1.25 
" J. F. Kowalski 2 00 
" Michał Czucha 2.00 
" JaKób Kryger 2.00 

Ksiądz WŁADYSŁAW 
TYSZKIEWICZ nie żyje! 

Dnia 6 Maja, o godzinie 9 
rano, rozstał się z tym światem 
ks. Tyszkiewicz, proboszcz w 
Silver Lake, Minnesota. 

Pogrzeb odbył się w na
stępną środę, 9 Maja. 

Udział w pogrzebie wzięli 
wielebni kapłani: X. D.Majer 
ze St. Paul, X'. J. Pacholski z 
Minneapolis, X. L. Zawadzki 
z Delano, X. H. Jażdżewski 
z St. Paul, X. Zawadan z 
Minneapolis, X. Guillo z 
Wawerly i ks. Elshorst z 
Winsted. % 

( Q u i  p e r s e v e r a v e r i t  
u s q u e  i n  f i n e m ,  h i c  
s a 1 v u s e r i t.—Kto wytrwa 
aż do końca, ten będzie 
zbawionym. —Nam się zdaje, 
że przyjaciel naszego pisma 
śp. X. Władysław wytrwał. 
— Bądź mu miłościw,o Boże! 
— Przypis Redakcyi KATO
LIKA) . 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

W GROCERNI BRACI GRIE-
SĘJLi w Winonie, przy starym 
Siennym rynku, znajdziecie tylko 
najlepszy towar, a mianowicie: 
kawęy ser, świeżę, Wołoszczyznę 1 
t. d. — suszony i zaprawiony owoc, 
ryby i t, d. — .Na wesela i uczty 
lub powszednie potrzeby domowe 
najlepsze wina 1 wódki. 

Tania jazda 
na holei St. Panlsbiej. 

Kolej Chicago, Milwaukee & 
St. Paul sprzedawać będzie tykiety 
ekskursyjne do różnych stacyj w 
Północnej Iowie, Zachodnie] Min
nesocie, Północnej Dakocie, Połud
niowej Dakocie, Montanie, Idaho, 
Maili tobie, Utah, Wyoming i in
nych południowych oraz południo-
wo-zaehodnich Stanach. 

Względem bliższych szczegółów 
zgłoś ć się do agentów tej kolei — 

Winonie na South Shore Depot 
kolei C. M. & St. Paul. 

THE VALUE OF 9IIME 
KAHTA. 

(Znaczenie Minnekahty). 
Oto tytuł świeżo wydanej, 

pięknej obrazkowej książeczki, opi
sujący naturalnie ciepłe kąpiele 
(Hot Springs) w Południowej 
oraz zbawienne działanie tych wód 
na reumatyzm, neuralgią i choroby 
nerkowe. Egzemplarz tej książeczki 
dostanie darmo od generalnego 
agenta pasażerskiego kolej Chicago 
& North Western każdy, kto go 
stownie zażąda, załączając dwu-
centowy znaczek pocztowy. 

Tanie wycieczki. 
Dnia 29 Maja kolej North 

Western sprzedawać będzie tykiety 
dla ludzi podróżujących w celu 
poszukania sobie gruntu do osied
lenia się. Z tej okazvi po tanich 
cenach sprzedawane będą tykiety 
ekskursyjue do stacyj kolejowych 
w Stanach Iot*a, Minnesota, North 
Dakota, South Dakota, Nebraska, 
Colorado, Wyoming, Utah, Idaho, 
1 Montana, oraz do Manitoby. Te 
tvkiety dobre będą na podróż z 
powrotem w ciągu 30 dni, począw
szy od dnia za kupna, i będzie 
można przystawać w miejscach, 
wytmenionvoli ynzy zakupnie 
tykietu. Względem tykietow 1 
bliższych informacyj zgłosić się do 
agentów kolei Chicago & North 
Western. 

14-KARATOWA 
ZŁOTA PŁYTKA 

Wytnijcie to i pizyfiliicie ze 
Bwujt-m n*zvipkiem i adr6?em, 
a p< ŚIT-rty WŁ-EI ten zegarek ek»-> 
pretem ro oęiądniącia. Gwa-

} ancyą na 5 lat i łańcu* 
bi ek /. brelokiem poślemy 
riwnocześnie.Og'ądniici0 
f o af koro osądzicie, 20 to 
eią opłaci, zapłaćcie tą 
ceną $2.75 1 należytofić 
tkepret-ową a zegarek do 
wa> bądzie należał. Jest 
pięknie giawirowany i 
j od pwarancyą idzie JaK 
najlepszy w świecie, a wy* 
glądhjak szczerozłoty ze« 
garek. Tigzcie dziś, ofer
ta taka sią nie powtórzy. 

THE NATIONAL 
Ug. aid Importing coup? 

334 Dearborn St., 
TFICAGO, ILLINOIS. 

MWERY 

R Y B Y  

świeże solone i wędzone 
— oraz — 

OSTRZY GI 
przedąje w miejscu i rozsyła 

nawet do dalekich stron 

J. S. Johnson 
1234 Main Str. 

Oreen ilay Wis. 

Tanie ryby 

RYBAK 

C. SCHILLER 
w *Głr<eeii Say, Wis. 

384 N. Jefferson Str. 
poleca świeże 

RYBY 
z rzek i jezior. 
Sprzedaje ]e bajecznie tanio 

rozseła jaknajdalej sprzedawcom 2 
drugie] ręki, w bezpiecznem opa
kowaniu. 

Sprzedaje także 1 rozseła 

RYBY SOLONE 
oraz 

RYBY WĘDZONE. 

sprowadzać można z HUR-
TOWNEGO HANDLU win 
i likierów 

15 West Superior Str. 
w &U&UTH, MIHH. 

2^"Gatunki jaknajlepsze, w 
najlepszych domach używane. 

Piękna książeczka. 
Od wydawcy erazety MÓlnik z 

Stevenspoint można dostać ciekawą, 
książeczkę, pod tytułem: Bajka o 
trzech braciach, z których dwóch 
było mądry eh a jeden gtupi, tudziei 
o zielonym uoęiu, burym kocie srocz
ce bez bez o^ona.Stronnic 72. Cena 
20 centów, wolno w dom; najle
piej posłać w dwucentowych znacz* 
kach pocztowych, w kopercie. 

Adres wydawcy.- Zygmunt 
Hueter, Publisher of ROLNIK, 
Steyenspoint, Wis: 

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

K i .  p i e i s ł  s s & s c z  
sprzedaje Księgarnia H. DERDOWSKIEGrO w WiDOna 
Minn., po cenie 

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

polskim domu, gdyż jest nietylfco dziełem pamiątkowem, ale 
i naukowem. 

Księga ta wiźv przeszło 7 funtów, bez opakowania, 
trzeba więc zamiejscowym do powyższej Ceny przesiać na 
opłacenie poczty 70 centów. Kto chce sam przesyłkę opłac?ć 
pray odb'orze, temu poślemy Exprefiem. 

Zamawiać sobie i pieniądze przesełać pod adresem: 

H. DERDOWSKI 
59 E. 2nd Str. 

WIIOXA, 

, t 

if 
1 

11. 

rn • 

"WHITE BEAVER" 
^D. FRANK POWELL, M. D. 

LEKARZ I CHIRURG 
Li CROSSE tP- O. Box 557.) IVISCOWSIW. 

Uzyskał dyplom w r. 1873 w Kolegium Medycznem w Louisville, 
Ky. Promomowany w Szkole Medycznei w Kentucky, gdzie wykładał 
anatomię,; Lekarz wojskowy regularnej armii Stanów Zjednoczonych i 
egzaminujący chirurg ltd. 

;  C H O R Y  
znajdzie pomoc i u!g§ 1 będzie błogosławił Katolika, który mu do 
mnie wskazał drogę. 

SŁABOŚCI KOBIET I DZIECI 
muszą, ustąpić przed moją sztuką. Wykonuję najdelikatniejsze 1 naj
trudniejsze operacye chirurgiczne w moim ofisie w La Crosse. 

Codziennie mnogie osoby szukają u mnie pomocy w zastarzałych 
chorobach i cierpieniach vtucowych a 

C H O R E  O C Z Y  
słabości Kobiece i wogóle płciowe tak u kobiet jak u mężczyzn, jato 
też nadwerężenia wątroby, serca, nerek itd. leczę tak szczęśliwie, że zna 
mnie z tego cały stan Wisconsin. 

Tym, którzy przez tajne grzechy wycieńczyli swe siły lub zmarno* 
wali zdrowie, mogę dać gwarancyą, że odzyskają zupełnie zdrowie, 
poddajęc się kuracyi przepisanej przezemnie. Strzeżcie siq młodzi lu
dzie, byście nie popadli w umysłowe 1 

FIZYCZNE KALECTWO 
,,Hądrej głowie dość na słowie." 

W mnogich listach zapytują mnie, czy ja leczę przez aIlopathi%, 
elektryczność, homepatyą cz> też przez czary. Odpowiadam, że promo
mowany zostałem na doatora przez dwa najznakomitsze Medyczne 
Kollegia AUopatvczne w Ameryce, gdzie mnie uczono leczyć środkami 
chemicznemi i naukowemu Miałem też sposobność nauczyć się od 
Irdyan leczącej mocy różnych ziół i traw, od niepamiętn)ch czasów 
do leczenia chorób używanych. 

Naukę odebraną w Kolegiach i od Indyan sam kilka lat doówiad' 
czałem w praktyce 1 wyrooiłem sobie własną metodę leczenia. Elek
tryczność, magnetyzm, galwanizm, mięszaniny chemicznie, wyskoki i 
soki, jakie dają 

ROŚLINY I KORZENIE 
znajdują w mojej praktyce należyte zastósowanie, o ile nakazuje to 
zdrowy rozum i doświadczenie. 

Leczę iakż? listownie. Choremu, który zasięga mojei rady piśmien
nie, posełam do wypełnienia blankiet z rozmaiteini zapytaniami. Le
karstwa także na żądanie posf*ł«łm przez »>ocztę lub expresem. 

Ponieważ w tej okolcy zu; j'iuje się wiele osób nazwiskiem Powell, 
przeto upraszam napisać 11a rogu koperty u góry WHITE BEAVER, 
pod którym to pseudonimem zn&j j mnie różne szczepy Indyańskie w 
Ameryce. 

W końcu ostrzegam Szanowną Publiczność przed oszustami, którz? 
włócząc ś'ę po kraju, kłamiąc, iż wysłani zostali z mojego ramienia. 

8ŹP* LEKARSTWO Dr I'owella z La Crosse na kaszel ? 
płuca — White Beaver:'s. Cough Cream śprzedają wszystkie aptek) w 
Winonie. Godłem tego lekarstwa jest popiersie panny w czapeccco 
tureckiej. 

Baczność! •— W poniedziałki Biuro moj® 
TiśLa Crosse zamkniete. litwiiiafiiMr , -
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