
Tanie maszyny 
do szycia. 

W drukarni Katolika wy
stawione są na sprzedaż ma
szyny do szycia najlepszego 
systemu, z 3 ma szufladkami 
po każdej stronie, po części 
jeszcze w opakowaniu takiem, 
w jakiem je przysłano z fabryki 
z New Yorku. 

Cena $25.00 
Przed nastaniem obecnych 

ciężkich czasów każda taka maszy
na kosztowała 45 dolarów. 

POCIECHA 
dla cierpiących. 

Sławny lekarzLa Croski Dr. 
FBASIK POWEŁL 
(White Beaver) będzie za dwa 
tygodnie, w Czwartek, 2 
Sierpnia, w Winonie, i przyj
mować będzie chorych od 
rana do wieczora, w hotelu 
na dworcu kolei North Wes
tern. 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

WIEL. X. GRABOWSKI 
juź w sobotę. 21 L'pca, opuś 
cii naszą polską parafią na 
zawsze. Warchoły, po pierw-
szeęi jego kazaniu nieco 
uspokojone, pogzily się na 
nowo, odebrawszy jakieś pod-
szczuwniące listy z La Salle, 
111. — Wiel. X Grurowski, 
miody kapłan z Europy,który 
za ks. Grabowskim przyjechał 
z La Salle, opuścił miasto 
nasze dwa dni później. Teraz 
już .tylko jewiiego księdza 
polskiego marny w Winonie, 
ożenionego z akuszerką jego
mościu Pufrtlskiego. Ten tym 
czasem nawet najtwardziejszyin 
warchołom wystarczy. 

REY, KLAWITER, przy 
bywając do Wiriony jako 
proboszcz tutejsze] polskiej 
parafii, przyjęty był przez 
warchołów z procesyą, jakbv 
książę jaki; opuśuil zaś tę 
samą parafią jakby złodziej. 

WYKAZUJE SIĘ,źeRev.Kla
wi ter jeszcze więcej ludai naciąg 
nąt w Winonie,ani&eli podaliśmy 
w przeszłym tygodniu. Mia
nowicie ciijgnął z tutejszego 
Banku niemieckiego sumę 
$500, nakłoniwszy,, udaną 
świątobliwością, naszego bur
mistrza p. Dawida Faklera, 
dobrego katolika, do poręcze
nia za niego na odnośnym 
nocie. Wpadło też w jego 
szalbierskie sidła kilku war
chołów. Z pomiędzy tych 
jeszcze najlepiej wyszedł 
August Dzwoakowaki, bo temu 
tyiko uciekł 1 pieniędzmi 
które mu z góry na pogrzeb 
zapłacił. Ogólna suma wyłu 
dzona tu przez szarlatana 
róźuemi lotrowskiemi sztucz
kami, wynosi nal800 dolarów. 

GAZETY angielskie roz
powszechniły po świecie mylną 
poniekąd pogłoskę, jakoby 
parafia polska w Winonie 
nalegała na Ks. Biskupa 
Cottera, by jej przywrócił 
lewitę Klawitra jako probosz
cza , A jednak ca dłuższy 
cza3 nikt tu nie chciałby mieć 
owego szarlatana z powrotem. 
Gromada warchołów z początku 
tylko żądała p.jwrotu probosz 
cza w tej intencyi, aby się 
przed nią wytłumaczył, czemu 
go Biskup z Winony wydalił. 
Ale Klawiter nie głupi, by 
tu jeszcze się pokąza,ł gdyż 
wie dobrze, coby go spotkało 
za to, że samowolnie parafią w 
tak wielkie nieszczęście 
wprowadził, a pot9m ją posta
wił na Usee losu. 

Przy kopaniu dołu za klaszto
rem Sióstr Franciszkanek, dawniej
szym szpitalem, zasypała ziemia w 
dniu 24 Lipca dwóch czeskich ro
botników, Józefa Snajdra 1 Damka, 
pewnego chłopca aj ryskiego I ro
botnika polskiego Michała Kulasa. 

Tjdko ostaniego wydobyto jeszcze 
żywego. Siedm godzin był pod 
ziemią. Przedsiębiorca kopania był 
Polak p. Woicieeh Libera. 

— MA tu jesz tak fejn ksą-
żeczka ni mniala! wykrzykuje 
patryarcha Jan Burańt, wy
wracając kieszenie u spodni. 

— Wierą i cebie fejn wefik-
sowoł ten 'pękaty djachei — 
odpowiada mu sąsiad — ciej ju 
le próżne Cieszynie dojisz!... 

Z OBWODU FUNDAMEN
TÓW, jakie teraz stawiają 
mularze pod nowy kościół, 
wnioskować można, że to 
arcydzieło pomysłu Klawitrow 
skiego niewiele będzie obszer-
niejszem od obalonego kościo
ła. — A jaka cacy forma 
świątyni! —Będzie zupełnie 
okrągłą, jak bywają żydowskie 
bożnice. — Nadto znawcy 
twierdzą, że fuadamenta wiele 
za słabe w stosunku do cięża
ru, jaki mają dźwigać. 

NA ONEGBAJSZYM mi
tingu warcholskim uchwalouo. 
aby tylko całkiem przez jeden 
miesiąc odprawiało się osobne 
nabożeństwo w czeskim kościele 
dla Polaków. Potem Polacy 
Czechem więcej opłacać się 
nie będą. — Na tym samym 
mitingu uchwalono, aby Sio 
strom Notredamkom już więcej 
nie wypłacano z kasy para-
fialnej pensyi jako nauczyciel 
kom przy polskiej szkole —. 
by ie w ten sposób zmusić do 
wyprowadzenia się z klasztoru. 
— B<skup na to wszystkku 
nic nie mówi. 

SPRZĘT PSZENICY w 
okolicy Winony już skończony. 
Plony jaknajlepsze. 

WlELE Polaków przyłącza 
się teraz do parafii czeskiej, 
Polak, wpłaciwszy do kasy 
parafialnej 10 dolarów, staje 
siej członkiem parafii czeskiej 
wszelako nie ma głosu na 
mitingach parafialnych. Gdyby 
taki paragraf starzy członkowie 
naszej polskiej parafii byli 
ustanowili dla nowych człon
ków, dopókiby ci jeszcze nie 
wpłacili całej sumy na kościół, 
byłaby nam świątynia Pańska 
stała do dzisiaj. 

DAWNIEJSZE warchoły juź 
powoli nawracają się do Kato 
hka, przekonawszy się, że 
gazeta nasza nietylko pisze 
prawdę, lecz nawet cługo 
naprzód przepowiada rzeczy 
mające się wydarzyć w przy
szłości .  Mądrzy po szKodzie, 
odszukali sobie niektórzy numer 
Katolika z 3go Maja b. i\, w 
którym takie było umieszczone 
proroctwo: 

A więc taka już chyba i wola 
Boża. Ma się dziać tak, jak wich
rzyciele żądają, aby sami sprowa
dzili na s'ebie karę 'za swoje 
grzechy. Naszem zdaniem już to 
jest dla nich kara, że dostali złe£ęo 
księdza, bo ]ak czytaliśmy w 
Wykładzie Lekcyi 1 Ewangiehj 
ks. Goffiniego, Pan Bóg czasem 
karze parafią złym księdzem. Ale 
wnet spotka bezbożników kara 
leszcze większa. Ukarze ich Pan 
Bóg ślepotą, zaćmieniem rozumów, 
i w tem zaćmieniu swojem kościół 
swój, dofcry, piękny 1 wygodny, 
obalą, a z budową drugiego nie 
przyidą do końca. Będą się tłukli 
po obcych świątyniach i ciężko 
odpokutują za swoje świetokradzkie 
zbrodnie. 

Niestety w bardzo krótkim 
czasie powyższo proroctwo się 
spełniło i dalej się spełnia. 

Pan Józef Truna sprowadził 
na grób dla syna piwowara pana 
Piotra Buba piękny pasąg — aż 
daleko ze Wschodu, z Vermont. 
Pan Truna dostał za ten posąg 2 
tysięcy dolarów i dobry na nim 
zrobił interes. 

Pan Paweł Bambenek buduje 
przy Kamiennej drodze piętrowy 
dom z cegły, dok^d przeniesie < 
swoją grocernią. 

KUPIEC PAK J. STURNE-
MAN, właściciel dawniejszego 
handlu Brinka, codopiero odebrał 
200 par Kołder, które tanio będą 
sprzedane — począwszy od 49 ct. 
sztuka. 

W GROCERNI BRACI GRIE-
SE-Li w Winonie, przy starym 
Siennym rynku, znajdziecie tylko 
najlepszy towar, a mianowicie: 
kawfj ser, świeżą Wołoszczyznę 1 

Ł. d. — suszony i zaprawiony owoc, 
ryby i t. d. — Na wesela i uczty 
lub powszednie potrzeby domowe 
uajlepsze wina 1 wódki. 

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

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

Manitowoc, Wis., 
18 Lipca, 1894 r. 

Szanowny Redaktorze! 
Podaję do publicznej wia

domości nowe fortele cudo -
wórcy minitowockiego, aby 
Szanowna Publiczność raczyła 
sama osądzić, czy te nowe 
sztuki nie śą nowym dowodem 
wyzyskiwania ludu? 

Wiadomo, że ks. Łuczycki, 
skutkiem różnych wybryków 
i niesumiennego postępowania, 
musiał spędzić do budy Gościa 
i  J D z w o n ,  i  d z i ś  ś p i e w a  G o r s z  
kie żale. Owóż niedąrmo 
mówi przysłowie: tonący brzyt
wy się chwyta, a nasz cudo 
twórca ima się nowej machi
nacji, aby mógł naprawić 
dziurawą kieszeń i znowu 
składać pieniądze ludzkie do 
banku na korzyść własną, a 
potem, naładowawszy kabzę, 
uciekać do Europy, albo posy
łać swoim siostrzeńcom na 
podróż do Ameryki- Przetoź, 
aby Szanowna Publiczność nie 
popadła w nowe sidła, obowiąz
kiem naszym jest wytłumaczyć 
ni co się zanosi. 

Ks. Łuczycki puścił w świat 
kilka tysięcy sensacyjnych 
listów, w których czule prze
mawia do wszystkich swoich 
dawnych abonentów, aby skła
dali pieniądze na przytułek: 
Ratujcie — woła on — 
b o  d z i e c i  w a s z e  w  p r z y -
t y ł k u  z g i n ą  E  g ł o d u !  

Oo za ironia! — Czy ks. 
Ł, nie wie, że w Ameryce 
dzieci w przytułkach nie umie
rają z głodu, chyba pod 
rządami cudotwórcy, który, 
choć cudownie rozmnaża chleb, 
(o go myszy pożerają a 
biedne dzieci karmią się tylko 
okruszynami, klóre spadają ze 
stołu pryncypala. 

Rodacy! Nie dajcie się łowić 
na wędkę. W tych ciężkich 
czasach ogólnej nędzy trzeba 
być bardzo oszczędnym, i na 
humbokierów i humboki pie 
Diędzy nie wydawać. Kg. Łu
czycki nigdy rachunku wam 
nie zdawałz wa^ych pieniędzy 
krwawo zarobionych, więc i 
terą?, nie spodziewaj ńe się 
sprawozdania z rachunków 
prędzej, — aż na Józefutowej 
dolinie. 

O ile mi wiadomo, wszystkie 
kościoły polskie w Ameryce 
mają swoje długi, a w tym 
ciężkimi czasie niemal każda 
parafii ma sama ze sobą do 
czynienia. '  Nadto, słyszałem, 
że prawie Wdzyscy księża są 
przeciwni takiemu nadużywa
niu prawa, więc ośmielamy się 
zapytać, quo jure, ks. Łu
czycki po parafiach kolektoje 
swojemi listami pasterskiemi? 
Kto mu dał prawo wysyłać 
po parafiach listy pasterskie 
i lud bałamucić? Skoro więc 
ks. Ł. nie może sobie dać 
rady ze swoim Przytułkiem, 
to radzimy sprzedać Przytułek 
miastu Manitowoc na szpital, 
b o  n i e  m o ż n a  d w o m  

p a n o m  s ł u ż y ć ;  i  B o g u  
i mamonie. Sam zaś nie
chaj się weźmie do pracy 
parafialnej na wzór wielu innych 
kapłanów, niechaj pilnuje 
brewiarza i ołtarza, a wtedy 
nie będzie potrzebował ciągle 
żebrać « wyłudzać pieniędzy 
od biednego ludu. 

Patronus jpopuh. 

Zapłacili za Katolika, 
Toledo, G^siorowski Fr. 2 00 
Pittsburg Jan Baranowski 1.15 

" Ant. Koczorowski 2.CO 
'' Jan Maciejewski 1.00 
" Marcin Wilk 1.00 

Cleveland, Antoni Nowicki 1.00 
Princeton Michał Roguszka 1.00 
Winona Bieliński Józef ^.00 
Philadelohia, Tomasz Ciemny 2.00 
Pittsburg, j. Śmigielsia 2.00 
Two Rivers, Józ. Bujewski 2.00 
La Salle, St. W. Brylski 2.00 
Gile, Józ. Sturgulewski 1.00 
Pittsburg, Andrzej Borowiak 2.00 
Fairchild, Antoni Gnat 1.00 

Nasz podróżujący agent 
p. Jan Kurkiewiez tymczasem 
skolektował i przesłał do kasy: 
Bay City, Frąckowiak Józ. 1.00 

" Superczyński Tom. 0.50 
" Krawczyk Jan 1.00 
" E. Ch. Niedzielski 1.00 
" Antoni Piechowiak 1.00 

Nasz zwykły 
prezent. 

1) Duży obrazkowy KALEN
DARZ na rok Pański 1894, z 
dwoma iuźnerm obrazami; 

2) KAK TYCZKI. 
S) Książeczką pod tvtulem 

KASZUBI POD WIEDNIEM. 
fiśjT*Po wyżej w v sizczególniony 

prezent udzielany będzie tylko 
tym, którzy teraz przyślę $2.00 za 
,, Katolika.-' 

Stop! lady Stopi 
Lean and lank, 
He's such a crank; 
My stars! I thank 
I'm not lus wife 
A scene of strife. 

Stój dziewcze stój! U niego 
wątroba nie jest w porządku. Mąż 
każdej żony powinien, czując się 
słabym, zażywać lekarstwa Dr. 
Pierce's Golden Medical Discovery. 
V\ prowadza ono ład w wątrobie 1 
w nerkach, czyści krew, wypędza 
z systemu wszelkie nieczystości i 
wzmacnia funkeye wogóle. Za 
dobry skutek się ręczy, albo pie
niądze będą wrócone. 

p i g u ł k i  D r .  P i  e r e  e ' a  
leczą zatwardzenie, ból głowy, 
niestrawność i nie regularności 
nerek. 

In the days when our English forefathers were more 
concerned about plenty of hard fightifig than about 
the way their food was prepared, the proverb ,,God 
sends meat, but the devil sends cooks," must have 
been uttered by some though old warrior who was 
wrestling with an unsavory dinner. Since that time,.the 
world has been reaching the conclusion that a means 
of guaging the civilization of a people in the state of 
their cookery, and now a great deal of attention is paid 
to gastronomic science. Cooking schools have been 
established in the cities, many of our public ward 
schools give cooking lessons two or three times ą week, 
while this year the Minnesota School of Agriculture 
holds a summer school of dairying and cooking for 
women. What we eat has become of importance, and 
how it is to be cuoked is a question not to be disregar
ded. Always leaders in the improvement and advance 
incident to civilization, the railroad companies took the 
initiotive, and, by the establishment c f veritable hotels 
011 wheels, reseued the traveler from the lunch counter 
and the railway eating house, the Scylla and Charybdis 
of travel, betweeh which one's disgestion was almost 
sure to be wrecked. At the head of all stand the 
peerless dinning cars of ihe Burlington Route, running 
on all its priniipal lines, in which,at a moderate price, 
the tourist may have as weel cooked, and well served 
•? meal as any hotel in the great cities can furnish. Buy 
tickets via this line, ond you need never eat a poor 
meal. Apply to any ticket agent, or write to W, J. C. 
KENYON, Gen.. Pass. Agent, St. Paul,Minn. 

D A K1H0C K YT«LS€ v. 

Następujący dawniejsi nasi 
abonenci pozostali nam winni 
za gazetę. 
Kelso, Szafrajda And. 2.15 
La Salle Sonnenberg F. 1.15 

" Przybyła Adam 2.15 
Erie Winiecki And. 2.45 
Lemont Kubalski Teod. 2.00 
Like EL Łaszczęwski E. 1.50 
Lake El. Chmielnicki E. 1.50 
Matchwood Wardeóski Józ. 2.40 
Brockton Kamiński Jan 2.20 
Silver Lake Kuczyński Wal. 2.40 
Chicago Kontny J. 2.40 

" Giżyński Leon 3.15 
(Ciąg dalszy naitył.) 

Świadectwa. 
S. H. Cliffort w New Cassel Wip „ 

drgezony był neuralagia i reumatyzmem, 
żołądek jego był w nieporządku,wgtroba 
jego była dotknięta w zastraszający 
sposób, ustał apetyt, i okropnie ^tracił 
ua ciele i mocy. Trzy butelki 
Elektryczrego bitru. (Electric Bitters) 
go wyleczyły. 

Edwardowi Sbepliard, Harrysburg 
111. ciekła rana w nodze przez 8 lat 
nieustannie. Trzy butelki Elektrycznych 
kropli i siedm pudelek Buklena maści arnik owej 
wyleczyły mu noge. J an Speak'er, Catawba O., miał 
piec dużych dziur febryczDych ni nodze i doktorzy 
mówili, ze jest niewyleczalnym. Jedna butelka kropli 
Elektrycznych i jedno pudtlko Buklena maści Arhiko-
wej wyleczyły go zupełnie. 

Można dostać w aptekach pod 
Orłem Jna W. S.Tomkiewicza und Bro. 
456 Mitchell ul , róg 2. ave., i 54? 
Lincoln ave., róg 5 ave, Milwaukee. 
Wis 

Teraz użyj tego. 
Nie bgciaie nic kosztowało, a a' 

pewnością ci pomoże, jeżeli cierpisz na 
kaszel, zigbigczkg lub jakgkolwiek 
dolegliwość w gardle lub płucach.Nowy 
wynalazek Dr. Kinga na suchoty, kaszel 
i zigbigczkg za porgczeuiem udziela 
pomocy -lub pieniądze bgda wiócone. 
Leczy także grypg. Spróbuj choć tylko, 
butelkg, a doznasz ulgi. ButelKi na, 
pióbg darmo. 

Można dostać w opiekach po<ł 
Orłem Jna. W. g. Tomkiewicza 
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2 
av«., i 547 Lincoln ave., róg 5 
bvo.. Milwaukee, Wis. 

MALARZE PORTRETOWI 
THOMSON & JAMNIE 

otworzyli w Winonie pracownię na rogu 
ulic 4tej i Maine, na przeciwkoPoczty.Będa 
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. 

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, parą wysuszone, PIÓRA GĘ

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

L. W. MUES 
1495 _ E. 3rd Str. 

obok handlu żelaznego O. O. BECKA. 

H0R0BY DIEULESZALRE 
to jest takie, o których pospolici doktorzy sądzą,że ich wcale 
wyleczyć nie można, leczv Philadelphijski doktor 

PROF. Ł H. KLINE, M. 9. 
931 & 933 Arch Str. 

jPMIadelplfiias) Pa. 

Lekarstwo, zwane NRRYE RESTORER 
przeseła się przez expres w butelkach po 
SI.00, albo po $2.00 a ustępują od niego 
następujące choroby: 

Wielka 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, 
kteremi ruszać nie można, i wogóle 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 Str-

Agent: J. C. Meyer. 

liiieis&isg iisirsltis, litra his. 
Piwa butelkowego 

nigdzie lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dla domów 
pry watnych chętnie i szybko wykonujemy. Telefon Nr. 54-2. 


