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Ma isłiilifissi. 
Książę Paweł Sapieha, pod

różujący w Afryce i w Azy i, 
ubolewa nad nędznem poło
żeniem misyi katolickich w 
Chinach i Japonii. W średniej 
Afryce dla gorącego klimatu 
europejskiej cywilizacyi żadnej 
przyszłości nie rokuje. 

—o — 
Szkoła parafialna p rzy 

kościele św. Trójcy wChicago 
składa się z ośm klas. • W 

ostatnich dwóch klasach uczą 
na życzenie rodziców ucznia 
po łacinie. Trójczanie wnet 
będą mieli zupełne kolegium 
pod światłemi rządami boga
tego zgromadzenia Ojców od 
św. Krzyża. 

—o — 

Wskutek intryg osławio
nej zgraji zmartwychwstańców 
chicagoskich i ich wiernych 
sprzymierzeńców od kłamstw 
i oszczerstw, Chicago straciło 
w ostatnim roku czterech 
polskich księży. Do innych 
się udali dyecezyi. 

—o— 

Gubernatorowie Klingen-

berg i Ożerowskij, od smutnej 
pamięci katowania ludu litew
skiego w Krożach, starają się 
przekupić i przestraszyć świad
ków przy nadchodzącem śledz
twie sadowem. Nawet gwałtu 
używają nad bezbronnymi.... 
jakby sprawiedliwości wRosyi 

nie było. 
— o— 

Cały sejm Zlednoczenia w 
Cleveland odbył się raczej 
umarł na „cieńkusza"— Gdzie 

szukać przyczyny? 
—o— 

Według oficyalnego spra
wozdania o liczbie członków: 
Pozostało od Sejmu wChicago 9250 
Przybyło w ciągu roku nowy eh 719 

Razem 9969 
Umarło S4 [ Ggg 
Wystąpiło 615 j 

Pozostaje w kasie pośmiertnej 
członków do 15 Sierpnia 1894r. 9270 

—O — 

Innemi słowy to znaczy, że 
Zjednoczenie wzrosło przez 
cały rok o 20 członków tylko, 
a zaległości towarzystw wyno
szą według tego samego 
sprawozdania doi. 2529 i 95 
centów. Gdyby towarzystwa 
dla niezapłacenia zaległości 
wykreślono,Zjednoczenie utra
ciłoby według przeciętnego 
rocznego asessmentu $9.90,  

prawie 250 członków. 

Wybór ponowny starej 
administracyi uczyniono KA
TOLIKOWI na psotę, chociaż nas 
to ni cieszy, ni boli. Wlekliń-
ski, sprawiedliwy kasyer 
Zjednoczenia i dobry przyja
ciel KATOLIKA, nadal będzie 
stróżem pieniędzy Zjednocze
nia. To nam się podoba. 

Sławny Dr. Koch, specya-
lista chorób płucowych i 
wynalazca bakcyli suchot, 
bawi u X. Sebastyana 
Kneipp'a w Woerishofen ńa 
wodnej kuracyi. 

X. Biskup Likowski po
święcił drogę krzyżową w 
kaplicy Skórzewskich w 
Poznaniu, której kapelanem 
jest X. K. Domagalski. 

—o — 

Mimo dość licznych wypad
ków cholery w Rosyi i Polsce 
zarpza stosunkowo mało po
chłania ofiar. Przy nadchodzą
cem zimnem powietrzu zupeł 

wynalazca sukna, przez które 
kula strzelby w wojsku 
niemieckiem przejść niby nie 
mogła, pomylił się w swojej 
rachubie. "Wynalazek jego 
małej jest wagi. 

—o -

Pod panowaniem Leona 

XIII 38 biskupów schyzma-
tyckich na Wschodzie wróciło 
na łono Kościoła rzymsko
katolickiego. 

Córka senatora St. Zjedn., 
Martin'a z Kansas City 
wstąpiła do klasztoru w Kan
sas. W senacie St. Zjedn. 
zasiada 11 katolików. Licz
ba senatorów wynosi 
68. Katoliccy senatorowie, 
są przeważnie z południa i 
dalekiego Zachodu, gdzie 
mało jest katolików. 

Głupiec Villette, z Little 
Sturgeon Bay, 40 mil od 
Green Bay, Wis., orze w 
polskich warchołów. W Cleve

land dużo narobił hałasu, 
—o — 

Ten sam Vilette korespon
dował przed kilku miesięcami 
z X. delegatem Satollim i X. 
biskupem Messmerem,w celu 
pojednania się z kościołem 
katolickim. 

- o -  „  

Menażer z ligą moralnych 
olbrzymów siarczyście prze
padł na Sejmie Zjednoczenia. 
Ojciec chrzestny olbrzymiej 
moralności spokojnie siedział 
w Milwaukee. 

W miastach i tego roku 
wielka będzie bieda. Strajki 
zniszczyły kredyt robotnika 
do szczętu. 

— o— 

Leon XIII ponownie wyra
ził Francyi swoje zadowolenie 
z rzeczypospolitej. Mało to 
jednak skutkuje na bezboż
nych Francuzów. 

— o — 

Na sesyach sejmu Zjedno 

czenia jako i Stowarzyszenia 

księży ogólna panowała 
ociężałość i całkowite zniechę
cenie. Wszyscy szukali jakich 
kozłów ofiarnych, zamiast, 
patrząc w zwierciadło, ich 
szukać. 

mc wyginie. 

Krawiec 
— o — 

Dowe, 

Armia Robakowskie
go pobita na głowę. 

(z POLONII.) 

Bitwa zdarzyła się o godzi
nie 5ej po południu. 

Szeryf Targgart posłał do 
,, hrabiego" Rybakowskiego 
rozkaz oddalenia się z powia
tu Erie. Rybakowski odpo
wiedział, że pluje na szeryfa. 
Wtedy Szeryf zaprzysiągł 25 
,,deputies'', stanął na ich 
czele i udał się ua miejsce, 
ażeby rozpędzić ,,armie". 

Deputies aresztowali .,hra
biego" i paru przywódców 
bandy i prowadzili ich do 
sędziego Fostera, o milę z 
tamtąd, gdzie mieli być sądzę 
ni. Armia w liczbie jakich 
250 ludzi postępowała za 
nimi. 

Gdy przybyli jprzed sąd, 
Rybakowski oświadczył, że 
chce przemówić parę słów do 
swych ,,żołnierzy". 

Przemówił —i zanim szeryf 

mógł się spostrzedz, tłum 
otoczył „hrabiego" odepchnął 
straż i zaczął wyrażać nie
przyjacielskie w obec niej 
zamiary. 

Prawie wszyscy Coxeyanie 
mieli w ręku palki i grozili 
niemi oddziałowi szeryfa.Ten 

Niemiec, I ostatni był w mniejszości. Za 

granicą miasta, o 100 akrów, 
stała polieya miejska, ale z 
początku nie czuła się upo
ważnioną do działania po za 
miastem. 

Szeryf Taggart przywołał 
jednego ze swych ludzi, 
olbrzyma wysokiego na 6 stóp 
Ed. VViliams'a — i kazał mu 
aresztować na nowo Ryba
kowskiego. Ten poszedł, ale 
został odbitym przez Coxey-
anów. 

Wszczęła się bójka. 
Ponieważ rezultat jej wy

padłby niewątpliwie na 
niekorzyść szeryfa, przeto 
kapitan policyi Killeen, 
widząc ostateczność, kazał się 
ruszyć swym ludziom. 

Przez chwil parę panował 
zamęt nie do opisania... 

Połicyanci bili pałkami, 
ludzie szeryfa strzelali z 
rewolwerów, żołnierze Ryba 
kowskiego walczyli kijami i 
używali broni palnej. 

Kiedy bitwa się skończyła, 
dwudziestu paru ludzi leżało 
na placu boju z porozbijanymi 
głowami. 

Szeryf ,,wziął do niewoli" 
65 ludzi i zaraz, jako włóczę
gów odesłał ich do więzienia 
powiatowego, każdego na 30' 

dni. 
Polieya aresztowała także 

wielu. 
Rybakowski uwięziony. 
Oa i paru innych będą 

oddani pod sąd kryminalny 
za napad w drugim stopniu. 

Takiem jest zakończenie 
bohaterskiej!! ? epopei „ hra 

biego jenerała" i jego smutne) 
pamięci , .armii" ... 

Dwudziestu z górą ludzi 
odniosło rany i skaleczenie. 

Prawie wszyscy są Polacy. 
Lista ciężej rannych jest 

następującą. 
Albert Vogel, JózefKowert 

Tomasz Mańkowski, Jan 
Menicowski, Fr. Menge, 
Stanisław Kaperla, Walenty 
Wojciechowski, Henry Lusser 
Samuel Rosen, Levi Spencer, 
pomocnik szeryfa, Geo. 
Taylor pomocnik szeryfa. 

Wielu innych odniosło 
lżejsze rany i skaleczenia. 

Rosen 2. Chicago jest ranny 
najciężej. Strzelił on z rewol
weru do pomocnika Szeryfa 
Spencera, a w tej chwili w 
odpowiedzi stojący obok 
farmer J. O'Brien wsadził mu 
cały nabój szrutu z fuzyi w 
nogę. 

łobuzów, z których jeden przyłożył 
mu rewolwer do piersi, a drugi 
zabrał kupiony dopiero kosę za 8 m. 
Ograbiwszy go, skryli się łobuzy 
w zagajeniu. 

KWIDZYN. W Rozpgdzinach 
spaliła się przed kilku tygodniami 
stajnia szkolna. Teraz się wykazało, 
że stainię podpaliło dwóch chłopców 
szkólnych 6cio i 71etm, z namowy 
chłopasa 14-letniego, Który chciał 
szkołę spalić, aby nie potrzebował 
do niej chodzić. 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

BACZNOŚĆ 
POŁACI 

Dobra sposobność dla Po
laka. Jest do sprzedania SA
LOON i 3 AKRY OGRODU 
w polskiej osadzie, przy głó
wnym trakcie, w punkcie 
odległym o 6 mil od dwóch 
linij kulei żelaznych, a o 200 
kroków od polskiego kościoła, 
przy którym jest stale ksiądz 
polsko-katolicki. 

Dom dwupiętrowy 25x30 
— przyległa kuchnia 15x20 
- hala do zebrań, tańców i 

wszelkich zabaw 30x46—staj
nia zajezdna 22x36 obszerna 
lodownia i studnia zę zdrową 
wodą. * 

O bliższych szczegółach 
można się dowiedzieć u 
Nikodema Kaszyńskngo, Po
niatowski, Marathon Co., Wis. 

Ś W I Ę T Y C H  P A Ń S K I C H  

sprzedaje Księgarnia H. DERDOWSKIEGO w WiDona 
Mion., po cenie 

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

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

Księga ta wprzeszło 7 funtów, bea opakowania t. 
trzeba więo zamiejscowym do powyższej Ceny przesiać na 
opłacenie poczty ,0 centów. Kto chce sam przesyłkę opłacić 
prsy odbiorze, temu poślemy Expresem. 

Zamawiać sobie i pieniądze przesełać pod adresem: 

H. DERDOWSKI 
59 E. 2nd Sir. 

WINOWA, MINK. 

Pierwszy Polski 
Fabrykant TAISAli! 

<fo Rmźywauiie. 

w AMERYCE. 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI. 
Dziefo to jesł- w dobrej mocnej oprawia ze złoconemi literami na 

okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nitu jestp. 
jak sig każde angielskie słowo nazywa po polsku i jak się wymawia* 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie słowo w jęz}'ku angielskim. 

Przys&łajcie na mojo ręc« po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na
tychmiast wyślę. 

H. DERDOWSKI 
59 FI. 2ii«l Sti\ 
WINONA, MiaN. 

Z Pros Polskich 
GOLUB, 8 Sierpnia. Cholera 

wzmaga się w Dobrzyniu, w Król. 
Poiskiem. Z tego powodu tutejsze 
władze administracyine zakazały 
ludziom z Król. Polskiego prze 
chodzió przez granicę pod Golubiem 
do Prus. 

Gazeta Toruńska podobno 
przestanie wycb©dz»ć od 1 pazdzier-
kani. W jej miejsce powstanie 
nowa gazeta ze zniżoną przedpłaty 
redagowana przez p. Brejskiego, 
wydawcę „Wiarusa" bockumskiego. 

W CHOJNICACH za wiązało 
się Katolicko polskie Towarzystwo 
„Oświata". Zapisało się do niego 
zaraz na pi er wszem posiedzeniu 5 
zm. 50 członków. Ukonstytuowano 
się zaraz: prezes poseł Wł. Wol-
szlegier, zastępca dr. Lniski z 
Chojnic, sekretarz Aleksander 
Goebel, za&tępca Józef Laskowski, 
skarbnik Teodor P.echowski.ławui-
cy Jan Łukowicz z Chojnic 1 

Kaiiut Karczyński z Nowej Cerkwi. 

ŚWIECIE. Młody robotnik 
Nadolny z Buszny pod Warlubiem 
przybył di-ra 5 zm. do Śvv'ęc-a,abv 
tam sobie kup 6 kose. O godz. 2 
wracał do domu do S^ynb-irka. 
Zaledwie uszedł kilkaset kroków za 
kościół katolicki,napadło go dwóch 

Wyrabia tabakę najlepszym 
gatunku w sposób starokrajski. 

Pó nieważ praktykowałem 15 
lat w Europie przy fabrykacyi 
Ubaki ,przeto mogę sobie pochle
bić, iż wyrób tejże znam dokładnie. 

Za nadesłaniem znaczka dwu-
centowego wysełam próbki i cen. 
nmk. 

Proszę adresować.* 
IttSACJY WOJLFF 

778 Dubois Str, 
IB et s'o t, 

lirfi? tesiastH 
Owa raay dzieuaie!! 

Najpopularniejsze pismo polski#. 

Wychodzi codziennie w dwócl 
edycjach: rannej i wieczorne], o-
prócz świąt 1 dni świątecznych, w 
któro wychodzi raz jeden na dzień „ 

Olbrzymi dział telegramów i 
fcorespondeucyj ze wszystkich stolio 
europejskich i państw zaocea-
nowych. wreszcie współ pracowmet-
wo pierwszorzędnych pi&arzów 
polskich zjednały 

KURIEROWI WARSZAWSKI KITO 
wyjątkową w kraju naszym 1 za-
granicą poczytność 1 powagę. 

Ceaa preuuuteriity za granica 
wynosi micsięc/uie rs. 1 kop. 50. Mu-
mer poje-ljńezy wieczorny kos/tuje w' 
Warszawie kop. 5. poranny kop. 8 

Can a ogłoszeń: Kek Jamy: z» j'e. 
den wiersz garim n owy, albo jego 
miejsce pierwszy ni/, 25 kop., sażdy 
następny raz kop 20. 

Korcspomlencya, prywatna po 
cenie rekla»i. 

Nekrologia: za wiersz 15 koo. 

Zwycziijue ogłoszenia: r.si jeden 
wiersz petitowy, uRio iego miejsce, 
pierwszy mz 10 kop. każdy uasiepny 
raz 8 kop. 

Małe ogłoszenia za jedeD wyraz 
po 8 kop. Każdy iaz '..tioszenie minimum 
20 ko;>. 

M A L A K Z K P O R T U E T O  

THOMSON & NOLEN 
otworzyli w Winonie pracownię na rogre 
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.fotografij i druków. 

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

SECOND NATIONAL BANK 
COK. 2-nd & CENTER STfi., WINONA, MINN. 

'QRQAJW^ED IJN 1871 

Kapitał i nadwyżka $400,000 
Największy ze wszystkich banków w południowej 

M nnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechowane^ 

w nowej ogniotrwałej szafie Corliss Burglar-Proof Sa fe. 

U r z ę d n i c y  
J. A. PRENTISS, prezydent. W. H. GA BLOCK, Kasyer 
Wm. H. JLAIRD, Yice prezydent, S. L PRENTISS As't, Kasyer 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, prezydent. M. G Norton, ot La :rd Norton C 
AV.H.Laird of L. Norton Co L. R, Brooks of Brooks Bros. 
H. Choate, ofH. Choate Co O C. Tucker, Kapitalista. 

W. H. Garlotik, Kasyer. 

Pf^ici sio procenta od pieniędzy na krótszy czas zloźonycn. 
Kupuje się i  SDrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, kupców towarzystw i poszczególnych osób za

łatwia się pod korzystnemi warunkami. 

O. H. INGRA, 

Prezydent, 

D. M. DUL ANY, 

Wiceprezydent, 

CH. HORTON, 

Sekretarz, 

W.DULANX 

Kasyer. 

Nadesłane: 
jarm w n t o w v  r s .  1 .  

/eden wiersa 

Adres dla dejjes-z 
WARSZAWA, RUSSIA. 

Adres dla listów. 
Wanwawa. KURY ER WARSZAWSKI 

O g o i n y  a d r e s  
KURYER W ARSZA W SKI. 

Flao Teatraln^^ (Wlerzbowa 9. 

Warszawa. Europe, Russia 

BOLESŁAW 
czyli 

dalszy ciąg 

GENOWEFY 
CENA 80 eent. 

Pisać po tę kai%żkg do keig-
arni WIARUSA pod idreMm: 

DERDOWSKI, 59 E. Sad St*, 
WWONA, MINN. 

Lumber Comp. 
Dawniej kompania desek C. Horton, fabrykantów i kupców 

DRZEWA BUDULCOWEGO* 
Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zawsze ra składzie 

przykrajane drzewo budulcowe, listwy,ćnswi, ramy do okien, i*Y 
skład materyału budulcowego wogóle. 

HAMILTON, 
Pitzydtnt, 

W. H. LAIRD, 
Wice-pr»/.)dent, 

WM. 1ZA.YE3 
Sekretars; 

WINONA •O ^ 
;> •-

Lumber Comp. 
Pila chodząca i heblarnie. 

Sprzedaje sig hurtownie/ 

Deski, Szyngle, Pale i Latle, 
Biuro i warsztaty 

Front Sir.. Vi iiion 
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