
Gdzie 
KJawiter? 

W chwili zamknięcia Redakcji 
dowiadujemy sie,że proboszcz naszej 
polskiej parafii,obaliwszy codopiero 
kościoł, pokryjomu pojechał w 
świat. Biskup zapytany, czy to 
prawda, odpowiedział: — Lepiej 
wcale o tern nie gadać!. — W W i— 
nonie płacz i rozpacz!.. 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

KOŚCIÓŁ św. Stanisława 
Kostki już obalony. Wiele 
ludzi, widząc mocne jesztze 
drzewo i mury, płakało. Obok 
gruzów już rozpoczęto budowę 
fundamentów pod uowy Kościół. 
Nabożeństwo tymczasem od
prawia się w czf;skiui kościele, 
za Co będzie trzeba płacić 
czeskiej gminie kościelnej 82 
dolary miesięczne. 

Dwaj judasze, którzy w 
imieniu parafii  podpisał',  rozkaz 
obalenia kościoła, juź odebrali 
zasłużoną nagrodę; dano im 
sromotnego kicka, a natomi&st 
wybrano za staraniem Pro
boszcza zarząd dla księdza 
budowniczego powolniejszy; — 
niejakiegoś Bąka, umiejącego 
ledwie czytąć i pisać, sekretą* 
r&em — a kupca p. Te. fil1 .  
Sikorskiego, dotychczasowego 
poufnego szafarza prywatnym 
majątkiem proboszczowskim, 
kasyerem parafialnym.—Krwa
wa bijatyka dotąd tylko raz 
zaszła pomiędzy oprawcami, 
lecz spodziewać się można, że 
wkrótce będzie tego więcej. 

NASZ kongresmun pan Jas. 
A. Tawney powrócił na krótki 
czas z Washington do domu, 
odebrawszy telegram, iż żona 
jego jest cierpiącą. 

KTO MA PODARTE buty, 
niechaj się uda do szewca p. 
R. GRIESBACE, Nr. 417 
Carimona ulicy, między ulicami 
8 a 9tą. Tani mu za tanie 
pieniądze wszelkie reparacye 
zrobią. 

Z CHICAGO powróciły 
onegdaj do naszego miasta 
dwie familie polskie, który-tu 
dawniej mieszkały i nieźle się 
miały. Chęć szybkiego zb">ga-
cenia się w Chicago całkiem 
tych łudzi majątkowo zrujno -
wsła. 

STRAJK KOLEJOWY nie 
dal się dotąd miastu naszemu 
we znaki. Tylso czasem po 
ciągi fcię opóźniają. 

WARCHOŁY widocznie juź 
teraz kierują polityką demo-
kracką w czwartej wardzie, 
albowiem rozrzucone po mieście 
polskie zaproszenie na pierwsze 
demokrackie zebranie przed
wyborcze, wydrukowanem b\ło 
grubo po warcholsku. 

NA WYCIECZKĘ związku 
niemieckich śpiewaków (Sm* 
gerbund) w La Crosse, od 12 
do 15 Lipca, sprzedawać będzie 
kolej Chicago, Milwaukee & 
St. Paul tvkiety wycieczkowe 
w dulach 11 — 12 —13 i 14 
L^poa po ceuoch znacznie 
zniżonych, 

OBWÓD oświetlenia wy so 
kiemi lampami elentrycznemi 
wkrótce będzie w naszem 
mieście powiększony, i  to na 
Wschód nż do Kamiennej 
drogi, na Zachód aż po adijyb 
parku A, na południe zsś ni 
do adicyi Fr. Johristoua. 

PAN Jan Kitkow^ki, maj 
8ter szewski, kióry ok<-ł > lal 
10 mieszkał w W i nonie, 
przybywszy do nas z Chicago, 
wyprowadził t-ię w minionyn» 
tygodniu do LI of* Parku, w 
Wiscousinie. — Dłiwi na* 
bardzo, że taki niby roz.-ąlu} 
człowiek tak liche sob e mirj^ce 
wybrał. 

Sławny doktor Lacroski 

PAN LAUER znaczcie po 
większył swoją aptekę, nadbu
dowawszy w tyle ofia dla 
swego doktora. 

PEWJEN miejscowy kwe 
starz, już z jakie 50 razy 
przez polskie parafie przepę
dzony, kolektował niedawno 
po babach w 4tej wardzie na 
przyarr;Sztowanie wydawcy 
Katolika, a użył użebranych 
w ten sposób pieniędzy na 
wypłókanie sobie gardła.—To 
dopiero osoba święta!...  

W HANDLU BUTÓW pana 
R. Grjsbach, Nr. 417 Carimo
na ulicy, 8 a 9ta — można 
kupić: BUTY, ROBOCZE 
TRZEWIKI dla chłopów i DAM 
oraz trzewiki dla dzieci — po 
najtańszych cenach w mieście. 

WSZELKIE WOZY napra 
wia tanim kosztem fabryka 
powozów Union Carriage Wo?ks, 
której właścicielami są panowie 
Kaiser & D o h m. Fabry
ka ta znajduje się w środku 
miasta, przy 2giej ulicy, obok 
Banku 8econd National Bank, 
naprzeciwko drukarni Katolika. 
Można tam także dostać do 
kupienia eleganckie nowe 
powozy. 

ZE ŚWIATA 
BERLIN. — Z okazyi 

śmierci prezydenta Rzeczypo 
spolifej francuskiej Carnota 
ułaskawił cesarz niemiecki 
Wilhelm dwóch oficerów fran 
cu*kLh, skasanych na długo 
letnie więzienie za szpiegostwo. 
Szlachetnym tym postępkiem 
ceearz bardzo ujął sobie Fran
cuzów. 

Do Afryki wysłali Niemcy' 
znów świeży oddział wojska i 
to w liczb :e 221 żołnierzy. 
Przed odjazdem zebrał się 
oddział w lasku kasztanowym 
przed nowym pałacem w 
Berlinie, gd r/ie sam cesarz 
Wilhelm go przeglądał i przy 
tej sposobaoś^i wypowiedział 
do żołnierzy mowę, w której 
napominał ich, ażeby choć na 
obczyźnie będąc, uie zapominali 
o tem, że są poddanymi pm 
6twa niemieckiego i że 
mają obowiązek czuwać nad 
honorem niemieckim. Winni 
także pamiętać o tem, że i 
murzyni, chuć mają skórę 
czarną, mają również serce i 
poczucie honoru i dla tego 
należy łagodnie się z nimi 
ob;hodzić. Następnie życzył 
monarcha szczęścia żolirerzom 
na obczyźnie i raz je3zeze Lh 
upomniał, by pracowali dla 
lic neru niemieckiej ojczyzny. 
Po przemowie incn&rchy 
wzniósł kapilan Edtorf trzy
krotny okrzyk na czfść cesarza. 
Następnie cały oddział wojsko 
wy został odfjtografowauy i 
w)jechał osobnym pociągiem. 
Gazety bei lińskie piszą wobec 
tego, żeby napomnienie ino 
narchy wzięli sobie do serca 
przedewszysikiem ci urzędnicy 
niemieccy w Afryce, którzy 
postępują tam tak, jak tego 
wymaga honor i  fcława Nij-
mieś. 

Strajk w lronwood, 
Ironwood, Mich., 5 Lipca.— 

We Wtorek popołudniu przy
szło tutai do krwawego 
starcia strajkujących górników 
z ueputy szeryfami, przyczem 
6 strajkierów zostało ranionych, 
mianowicie Finiandczvk John 
Yali, śmiertelny postrzał w 
lewy bok; Finlandczyk M. 
Koskoło, postrzał w czoło; 
Iwan Gregorowicz, w udo; 
John Nordgu'st w brzuch; 
Erich Lahdahl w głowę; Emil 
^eimmerstrang w udo. Po
dobno zostało jeszcze wielu 
innych ranionych, lecz straj
kierzy zabrali ich ze sobą i 
nie chcą ich wydać. 

Kompanią kolei Norrie 
postanowiła w Wtorek puścić 
kopalnię za pomocą szufli  
parowej w ruch Organizątpr 

ratiaite&śEi^ 

zdoła w takim razie strajtue 
rów od w;kroczeń wstrzymać. 
Już rychło rano zbierali s,ę 
strajkierzy z całej okolmy, » 
szeryf wysłał 200 pomocników 
do kopalń. Około południ i 
wyruszyli strajkierzy do ko
palni, aby pracujących tam 
zmusić do strajku. Gdy się 
d*> kopalni zbliżyli, uciekli 
wielu pomocników szeryfa. W 
kilka miaut potem padł strzał 
a pomocuicy dali do strajkie 
rów ognia. Kto pierwszy 
strzał dał. dotąd nie wiadomo. 
Szeryf telegrafował późmej 
do gubernatora o pomoc 
milicyi. Wczoraj wieczorem 
przybyły dotąd trzy kompani? 
z Calumet, Houghton i Mar 
quette. Strajkierzy, pomiędzy 
którymi jest 500 uzbrojonych 
karabiny, oświadczyli, że nie 
zezwolą na puszczenie w 
ruch kopalni i  są gotowi z 
milicyą wałczyć. 

SSkrzyneczka do listów. 

Kolegom, w Toledo. — Przyjaźń 
uciekła, boście wpuścili Pietrka. 

Mędrcom w Columbus Nebr.— 
Nigdzie nie znajdziesz człowieka, 
któryby nie chciał mgdrszym być 
od drugich. 

Do Chicago świeżo zgłaszają
cemu się ubonentowi, bez zapłaty 
najwyżej jeden numer gazety na 
okaz posłać możemy. Za wieleśmy 
tam już stracili przez dawanie 
kredytu nowieyuszuni. 

Jjigiście to hudington. — Za 
każde udowodnione Dam oszczer
stwo zapłacimy wam 10 dolarów. 
Możecie sip zbogacić. 

Literatowi w New Yorku. — 
Siedź w kjjcie — zechcę, cie, znaj
dy cig! 

D o  C h i c a g o .  —  M e g a j c i e ,  
batjary, pókiśmy dobrzy!—Z Biura 
kiełbasianego także już pisano takie 
podłe denuncyacye (nawet do Bis
kupa),ale też inisig za to dostało!... 

D o  B a y  C i t y :  A b o n a m e n t  
KATOLIKA wynosi bezwarunkowo 
2 dolary rocznie. Gdyby przecież 
obywatele Bay Citscy, porozumia
wszy się pomiędzy sob^,, zaabono
wali 400 egzemplarzy naraz i z 
góry zapłacili, policzylibyśmy eg
zemplarz KATOLIKA wyjątkowo po 
dolarze na.rok Dla 80, po więk
szej części starych abonentów, nie 
możemy poczynić żadnego obmżeoia 
abonamentu. 

Przyjacielowi w Meriden. — 
Masze cierpienia to niby chmury. 
Z daleka czarno wyglądają, ponad 
nami ledwie sie szarzeją. 

Zapłacili za Katolika, 
Winona, Jan Kitkowski 1 00 
Shamokin, F. D. Burzyński 2 00 
Pinoouing, Antoni Szyperski 2.00 
Chicago, W. Słomińska 1.00 
Ottawa, VMarcin Kasza 1.00 
Salzburg, M3x Polum 1.00 
Hastings, Józef Kuczma 1.00 
iiremond, Fr. Matuzia 1.00 
Maryland, Jerzy Paike 2u0 
Chicago, J. Chudzysewicz 1.00 
Milliards, Józef Lemański 1.00 
Toledo, Jan Zakrewski 2.00 
Ludingtou, Tomasz Budny 2.00 
Sedlow, St. Woźniak 2.00 
Pittsburg, Jan Klimek 2.00 

" Jan Lenski 2.0U 
Willow River, St. Dunaiski 1.00 
Reading, K. Szymański 2.00 
Kansas City, A. Świeżewski 1.00 

8̂ * Nasz podróżujący a£ent 
p. Jan Kurkiewicz tymczasem 
skolektował i przesłał do kasy: 
La Crosse, K. Labuda 2.00 

" Jakób Dastych 2.00 
" Jan Rogowski 2.00 

Milwaukee Fr. Borchard 2.00 
" Jak. Kubal 2.00 
" Jan Gajewski 0.50 
" J. Kochański 2.00 
'' Jan Lewandowski 1.00 
" Wiel. X. Rogoziński 2.00 
" Bernard Kołpacki 2.00 
" Wny.X.Lewandowski 1.00 
'* Fr. Trawicki 1.00 
" Mikołi Chojnacki 1.00 
f '  J ó z .  Dombrowski 1.00 
" Fr. Sajeski 1.00 
" I. W. S. Tomkiewicz 1.00 
" Jan Dominik 1.00 

Stefan Łukaszewicz 1.00 

Spro stoic anie. — W numerze 
z 21 Czerwca miało być pod 
Bay City, Józ. Welter 1.00 

" Stanisław Jonas 1.00 

Co się dzieje w świecie. 
Wiele ważnych wypadków już 

wydarzyło się na świecie, jak na 
przykład sławne bitwy — pod Ma
rathon, Waterloo, Getysburgr, 
Appomatox. Ale jakaś straszna 
bitwa toczy się w uiejednem cho
rem ciele? A może i w Twojem. 
Będź odważnym. Możesz zwyciężyć. 
Użyj Medical Discovery. Lekarstwo 
to dz ;ała potężnie na wątrobę, 
czyści mianowicie krew. Leczy 
skorfuły, rheumatyzm, gnijące ciała, 
choroby skórne, słowem wszelkie 
choroby, spowodowane przez krew 
nieczystą. 

za-

W GROCERNI BRACI GRIE 
SEL W Winonie, przy starym 
Siennym rynku, znajdziecie tylko 
najlepszy to;var, a mianowicie: 
kawę, ser, świeżą Wołoszczyznę i 
t. d. — suszony i zaprawiony owoc, 
ryby i t. d. — IŚa wesela i uczty 
lub powszednie potrzeby domowe 
najlepsze wina i wódki, 

igli II I  1  .  
Wszystko co tanner cliocluj8 
Tomasz Walczak odkupuje. 

Polska gospodyni znajdzie w 
handlu artykułów spożywczych p. 
Tomasza Walczaka i spółki 
w Winonie wszystko co iej potrze
ba do przyrządzenia dobrego obia
du, przeaewszystkieca 

ŚWIEŻE MIĘSO 
kiełbasy i kiszki, najsmaczniejsie 
w mieście. RYBY na dni postne; 
ma3ło, cebulę, i ja]a i t. d. 

Z uszanowaniem 
Tomasz Walczak 

przy 3ciej ulicy w Winonie, obok 
Banku niemieckiego, naprzeciwko 
salonu p. Trawickiego. 

Tania |a?<Sa 
koleją NORTHWESTERN". 

Na dni od 12 do 15 IJpca — 
Z okazyi wycieczki niemieckiego 
północno-zachodniego Saengerbun 
du do Li Crosse. 

Na dni od 17 do 18 Lipca .— 
z okazy t konwencyi młoib-i^ży 
Baptistowskiej w Toronto w |Ka-
.ladzie. Pól ceny ronnd trip tyldetv. 
powrót, dozwolony do 7 Sierpnia 
1894. 

\VT  dniach 21 i 22 Lipca będzie 
można ^ostaó tanich ty ki eto w na 
stacyach North Western kolei—do 
ź-ódeł leczniczych w Denver. 
1'i.eblo i Colorado. Tykietv dobre 
i{o pi>wn»tu az du 25 Sierpnia, 
włąc.nie 

'Względem tykietów i bliższych 
szczegółów zglos'c się do agentom 
kolei Clńca^o & North Western. 

lluUeid nisi sc A mi
kowa. 

ffiafiepsza mość na swiejie na 
rany, pochodzące z cieć, pr/.etarcia 
uderzenia, poparzenia; wTzody, 
popękane .rę^e, odciski ora?^ wszel 
kie wyrzuty .na ciele. Jeżeli ̂ upeł 

Fotnebue wszędzie. 

J. B. Wilson. 371 Clay Str, Szarpoburg, 
i'a., mówi, że nie mci t odbyć się bez 
Dr. Kinga wynalazku ua suchoty,kiiszłe 
i z'gbice To lekarstwo wyleczjło je^o 
żong, która była zagr< żong łJDfiumonia 
po ataku grypy. Robert Barber z Cook-
sporr Pa., mniema, iż nowy wynalazek 
Dr. Kingi, więcej mu pomógł, aniżoli 
inne lekarstwa na płuca. Spróbuj 
Butelki na próbg darmo. 

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

W1P i 
sprowadzać można z HUR-
TOWNEGO HANDLU win 
i likierów 

15 West Superior Str^ 
w BiMfi, im 

I^^Gatunki jaknajlepsze, w 
najlepszych domach używane. 

MALARZE PORTRETOWI 
THOMSON & JAMME 

otworzyli w Winonie pracownię na rogu 
ulic 4tej i Maine, na przeciwkoPoczty.Będą 
uczyli sztuki robienia portretów na różne 
sposoby i przyjmować zamówienia na por
trety wykonane ołówkiem, farbą pastelo
wą lub w wodnych kolorach. Kopiujemy ze 
wszelkich obrazów.fotografii i druków. 

Prosimy przyjść do nas zobaczyć naszą, 
robotę i poznać ceny — zanim potret sobie 
zamówicie. 

Pigułki Dr. Piersa lecz.], 
twardzenie, meregularności żoładka, 
ból głowy 1 niestrawność. 

Bitei* eletryexuy. 
Wszysc3r  co używali elektrycznego 

biteru, cIiwhIsj go t od niebiosa, Biter 
elektryczny leczy w«zelkie słabości 
"ngtioby i nerek, usunie wyrzuty, 
ruchomy reumatyzm i inne cierpienia 
rlocJiod/ace z krwi nieczystej. wypeda\ 
ze syst.eniu mala ryg i odpgdzi także 
wszelkie febry małaryczne. Aby wyl czy6 
bół^ głowy, nieregu'ar;iośó av żółtku, 
spródowae tylko elektiycznycn krooli. 
Cena 50 centów i l.OU doł, za butelkę. 

Można dostać w aptekaon po*d 
Oiłem Jna W. S.Tomkiewicza and Bro. 
456 Mitchell ul , róg 2. ave., i 547 
Linęoin ave., róg 0 ave, Milwaukee, 
Wis. 

Muw t h e  Wlneeis CSo 
"Round. 

One of the chief attractions at the World's Fair 
last ye&r was the great Ferris Wheel, which will soon 
be taken in five trains of 30 ears each to New York, 
where it will be put up at Broadway and Thirty-se
venth streets The expense of taking down, transpor
ting, ai;d setting up the wheel is estimated at $150 000. 
During the Woild s Fair the wheel went around ten 
thousand times, and carried two million passengers. 
The largest single load was carried October tgth. I793, 
when at noon 1,768 people were in the cars. The 
largest day's business was October 10th, when there 
were 38,000 pasengers. On the 9th, 10th and nth of 
the same month, 114,000 passengers were carried tn 
the three days. The "'wheels go 'round" on the great 
railroad systems faster and with more effect than the 
Ferris. The great Burlington Route tnrned wheels to 
such purpose that it carried almost 5 milions of people 
to the fair, and evero day in the year us luxurious 
trains carry the crowd between Chicago and Denver, 
St. Louis, Omaha. Kansas City, St. Paul, aud Minn
eapolis. Get aboard, and "see the whells go ,'round". 
For tickets, time tables, etc., call on your nearest 
ticket agent, or write to W. J. C. KEN YON, Gen. 
Pass. Agent, St. Paul, Minn. 

Tauie Tykicfy «a kolei 
St. fi'aulskiej. 

TheChicago,Milwaukee& St. Paul 
Ry will sell excursion tickets for 
the following occasions: 

The .Annual IMeetinęr  Baptist 
Yónng Peoples' Union, to beheld 
at Toranto, Ont., July 19th to 
22nd. 

The order of theMyptic Shrine 
to be held at Denver, Col., July 
24th to 25. 

The Annual Meeting League 
American Wheelmen to be held at 
Denver, August 13th to 18th. 

TheAnnua'Eucarnpment Grand 
Army of the Republic, to be hed 
at Pittsburgh, Pa., Sep. lSth to 
20 lb 

For full parfculars as to 
rates dates, return limits, etc., 
enquire at C. M. & St. P. Depot. 

Por the Fourth of July the 
Chicago Milwaukee & St. PaulRy. 
will sell exoursion tickets to sta
tions within 200 miles, at one and 
one third fare. Tickets will be sold 
on July 3rd and 4tli good to 
return on July 5tb. 

For the annual Encampment 
SOBS of Veterans U. S. A., to be 
held at Davenport. Iowa, Aug 
20tb, to 24th, of C. M. &. St. P. 
Ry. will Bell) excursion tickets ' 8t 
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W MUES'A 
HANDLU ŁOKCIOWYM 

zniżono teraz ceny na wszystkie towary 

latowe 
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, para wysuszone, PIÓRA GĘ

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

L. W. MU ES 
10«> — E. 3rd Str. 

obok handlu żelaznego C. C. BECKA. 

SH0R0BY 12 (SZALI? 
to jest takie, o których pospolici doktorzy sądzą,że ich wcale 
wyleczyć nie można, ieczv Philadelphijski doktor 

PROF. R. H. KLINE, Hit. D. 
931 & 933 Arch Str. 

jPliiIadelpltia 9  Pa. 

Lekarstwo, zwane NERVE RESTORER 
przeseła się przez expres w butelkach po 
§1.00, albo po $2.00 a ustępują od niego 
następujące choroby: 

W ielka choroba, Rak, Dychawica, 
Suchoty, Wyrzuty na ciele, Reu
matyzm i t. d. 

Szczególnie szybko goją się przy używa-
waniu lekarstwa tego cudownego doktora: 

CHORE PIERSI KOBIET, CZŁONKI, 
ktćremi  ruszać  n ie  można, i  wogó le  PARA
LIŻ,  GNIJĄCE CIAŁO i  NAJGORSZE 
WRZODY—także nieustajacy BÓL GŁO
WY.  

Tania to kuracya! 

MINNEAPOLIS BREWING CO. 
Piwa Lagrowe. 
STACYA SPRZEDAŻY 

w WINONIE 
BIURO: 16® E. 2nd St«» 

Agent: J. (J. Jflcjer. 

Ii8inkii,vliłn •-
i] 


