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Coraz koniee^iiiejszern 
8ię z dniem każdym, 
wszyscy chrz'es ;i«mie pracowali 
nad uzyskaniem tego rezultatu 
w czasach,w których bezbożność 
rozpasana nie gardzi intrygą, 
nie cofa sit; przed żadną 
zuchwałością, aby rozbudzić 
gniew Boźv i ściągnąć na 
ojczyznę ciężar sprawiedliwego 
Jego gniewu. Między innemi 
przyczynami tylu nieszczęść, 
ludzie dobrej woli ubolewają 
wraz 2 Nami nad tera, że w 
lonia narodów katolickich 
nawet znajduje się zbyt wielka 
liczba cbrześcian, których bawią 
zniewagi wszelkiego rodzaju 
wyrządzane Kościołowi. Widzi
my nawet, jak korzystają z 
wolności ogłaszania wszystkie
go, by ośmieszać w obec tłu
mów rzeczy najświętsze i 
nawet ufność, tysiąckroć uspra
wiedliwioną doświadczeniem, 
jaką mają ludy w pośrednictwo 
Najśw. Fanny. W ostatnich 
miesiącach sama osoba Zbawi
ciela naszego Jezusa Chrystusa, 
nie uszła zniewagi. Nie wsty
dzono się wyprowadzić ją na 
scenę, skalaną tylu wstydami, 
przedstawić ją tam, odartą z 
majestatu jej Boskiej natury i 
zaprzeczyć tem samem zba
wieniu rodzaju ludzkiego. Nie 
zarumieniono się także,usiłuj ąc 
przywrócić cześć człowiekowi, 
pokrytemu wieczuą hańbą, 
wstrętną potwornością zdrady, 
która po wszystkie wieki 
napiętnuje hańbą zdrajcę, 
który wydał Jezusa Chrystusa. 

Dodajamy, że we wszystkich 
miastach włoskich, gdzie się 
dopuszczono, lub zamierzono 
dopuścić się tegr> występku, 
oburzenie było ogólne i że 
©płakiwano gorzko pogwałce
nie praw najświętszych religii, 
praw nieuanawanych, zdepta
nych wśród narodu, który się 
chełpi jeden z pierwszych 
między innemi i to z słusznej 
przyczyny, mianem katol ckie 
go. Czujna troskliwość Bisku
pów poruszyła się, jak to 
było jej powinnością; dobrzy 
pasterze sluszue przesłali pro 
testy do tych, którzy msją 
dbać o godność ojczyzny i 
religii. Nie poprzestając na 
ostrzeżeniu swych owieczek o 
wielkoŚ3i niebezpieczeństwa, 
wezwali ich do wynagrodzenia 
uroczystościami religijnemi tej 
zniewagi świętokradzkiej, wy-
rządzanei ukochanemu Spraw
cy naszego zbawiania. Zapraw
dę, miło nam było stwierdzić 
wzruszenia, a także czynność 
rozwiniętą tysiacznemi sposo 
bami praez ludzi uczciwych w 
tym przypadku; ten widok 
przyczynił się do złagodzenia 
goryczy głębokie] boleści, 
jaką Nam sprawiły podobtie 
zamysły. 

W tej uroczystej sposobności, 
jaką mamy, by przemówić nie 
możemy powstrzymtć głosu 
Naszego, i łączymy Nasze 
uajwyższe protesty wraz z 
protestami Biskupów i wiernych 

całą silą i mnożyły ją jeszcze 
uczciwością swego życia i swą 
pobożnością. 

W tym celu pragniemy go
rąco, aby przez ca Ir miesiąc 
październik pobożność wiernych 
i bractw starała się cz<i<*- jak 
można najgodniej dostojną 
Matkę Boga, potężną Opi« 
kunkę społeczeństwa ehr/«ś-
ciań.4Kiego i chwalebną Królowę 
Niebios. Ponawiamy i potwier
dzamy z całego serca przywi
leje i odpusty, jakich w tym 
celu udzieliliśmy w latach 
poprzednich. 

O czcgodoi Bracia> nifchaj 
Bóg, gtóry Nam w Swej 
litościwej Opatrznośbi zachował 
takę Pośredniczkę (św. Berd. 
de XII prarog. B. M. V. n. 2), 
i który chciał, otrzymywał* 
wszystko yrzez Maryą (św. B. 
8erm* in Natin. M. B. V. u. 7), 
raczy za ta przemożną przy
czyną wysłuchać próśb Naszych 
i spełnić nasze nadzieje. Aby 
przyczynić się do ich urzeczy
wistnienia, udzielamy z całego 
serca Naszego błogosławieństwa 
apostolskiego Wam samym, 
duchowieństwu i trzodom Wa
szej powierzonym pieczy. 

Dan w Dzymieu św. Fiotra, 
8 września 1894 r., Naszeg® 
Pontyfikatu roku XVII. 

Leon XIII, Papież. 

Anarchia w 
wojska niemieckiem. 

W Berlinie wywołało wiel
kie wrażenie aresztowanie 
wielkiej liczby podoficerów i 
odstawienie ich do więzienia 
fortecznego w Magdeburgu. 
Aresztowani są podoficerami 
w puszkarskiej szkole woj
skowej w Berlinie. W szkole 
tej uczą na puszkarzy wojsko
wych takich żołnierzy, którzy 
służyli przy wojsku 6 do 8 
lat. Do zakładu biorą po 
większej części zdatniejszych i 
inteligentniejszych żołnierzy, 
którz} w zakładzie mają 
większą wolność, aniżeli inni 
żołnierze przy zwykłej służbie 
wojskowej. Schodzili się więc 
na pogadanki, na których 
śpiewali rozmaite pieśni. 

W sierpniu br. przyszed* 
do zakładu nowy komendant, 
który zaprowadził karność i 
ostrą dyscyplinę. Nie podo» 
bało to się żołnierzom i 
niezadowolenie i oburzenie 
coraz się wzmagało pomiędzy 
nimi. Aż wzrosło niezadowole
nie przeciw komendantowi do 
tego stopnia, że gdy był na 
podwórzu, zaczęto go głośno 
lżyć, a nawet wykrzykiwano: 
, , n i e c h  ż y j e  a n a r c h i a .  
Z powodu tego zwołano 
wszystkich żołnierzy i rozpo
częła się energiczna rewizya. 
W izbach ich znaleziono bar
dzo wiele pism i pieśni, wyra
żających się z pogardą o 
nowytn komendancie' zakładu. 
O wypadku całym doniesiono 
natychmiast telegraficznie ce
sarzowi, który również tele
graficznie wydał rozkaz, żeby 
wszystkich żołnierzy odtran
sportowano do fortecy do 
Magdeburga. W tym celu 
zaalarmowano o północy cały 
batalion 4 pułku gwardyi. 
Batalion z karabinami, nabite-

W tem samem uczuciu, któreostremi nabojami, odko 
Nas pobudza do ubolewania 
nad zamachem świętokradzkim 
1 każe Nam go napiętnować, 
wzywamy uiilnie narody 
chrześciańskie a w szczególnoś
ci naród wioski, aby z zaz
drosną wiernością strzegły 
wiary ojoów swoich, najdroższe 
swe dziedzictwo, by jej broniły 

menderowano do szkoły 
puszkarskiej i wszystkich z 
niej żołnierzy odtransporto
wano na dworzec poczdamski, 
skąd znów osobnym pocią
giem odtransportowano ich 
do Magdeburga. 

Inne wiadomości donoszą 
znów o całem wydarzeniu tak ;  

Pili podoficerzy puszkarskiej 
szkoły wojskowej w sweni 
kasyno, a gdy o 11 godzinie 
w nocy się popili, zaczęli 
krzyczeć i hałasować. Wszedł 
wtedy pomiędzy nich komen
dant Stetten. Podoficerzy 
chcieli uciekać. Komendant 
zakomenderował, żeby stali. 
Zrobili teraz takie miny, że 
komendant obawiał się, żeby 
go czynnie nie zaczepili. 
Dobył więc pałasza, żeby się 
bronić. Jeden z podoficerów 
zawołał z powodu tego:,, Panie 
komendancie, jak mamy ro
zumieć pańskie zachowanie 
się, proszę o natychmiastowe 
zwolnienie! W tej chwili inni 
podoficerzy zakrzyknęli razem*. 
,, niech żyj? anarchia!"Komen-
dant cofnął się i kazał zaalar
mować drugi batalion 4 pułku 
gwardyi, co się stało około 
1 godz. w nocy. 

Urzędowa gazeta,, Reichsan-
zeiger" także pisze o tem i 
donosi, że żołnierzy odtran
sportowano do fortecy w 
Magdeburgu .dla tego, żeby 
wykryć najwinniejszych i 
surowo ich ukarać. 

Największym winowajcą jest 
podobno podoficer Brand, 
który pierwszy krzyknął: 
, ,niech żyje anarchia!'' 

Można z powyższego wy
padku wnosić, że socyalizm i 
anarchia znajduje nawet po
między wojskiem pruskiem 
swoich wielbicieli, i to nawet 
pomiędzy niemieckimi podofi
cerami. Niemieckie gazety na 
Polaków wygadują, i posądza-
ich o dążności rewolucyjne, 
ale pokazuje się wyraźnie, że 
widzą źdźbło w oku innych, 
lecz belki we własnem nie 
widzą. 

Reform! w Korea. 
Rząd koreański poddał się 

już całkiem rządowi japońskie
mu i przyrzekł, że zaprowadzi 
reformy w swym kraju, jakich 
sobie Japonia życzy. Zapo
wiedziane reformy zostały już 
ogłoszone. 

I tak w miejsce kalendarza 
chińskiego, ma wejść w życie 
kalendarz Koreański, który 
rozpoczyna się z dniem zało
żenia królestwa koreańskiego. 
Wszelkie urzędy wojskowe i 
cywilne nie będą odtąd dzie
dziczne. Tylko zdatność i 
kwalifikacva mają w przysz
łości rozstrzygać. Każdy 
zbrodniarz będzie tylko sam 
za swą zbrodnię odpowiedzial
ny, a nie cała jego rodzina, 
jak t« było. Po śmierci męża 
wolno będzie żonie po raz 
drugi wyjść za mąż. Przy 
spotkaniu wyzszej lub bogat 
szej osoby nie będzie potrze
bował niższy i uboższy bić 
czołem o ziemię, jak to dotąd 
było. Po ukończeniu wojny 
zawrze Korea, jako wolne i 
niezależne państwo, z Chinami 
nowy układ. Kai^y poddany 
będzie miał odtąd prawo 
królowi koreańskiemu donieść 
piśmiennie, co myśli o całem 
państwie, prawach i urzędni
kach. Nie wolno będzie 
kupować i sprzedawać osób 
jako niewolników pod karą 
śmierci. Urzędnikom nie wolno 
będzie z ludzi pieniędzy 
wyłudzać i muszą się zadowol-
nić swą pensyą. Korea chce 
też żyć w jak największej 
zgodzie i przyjaźni z Japonią. 

To są główne reformy, 
jakie mają być w Korei zapro
wadzone. Z tesro widać, że 
okropne stosunki musiały 
panować na Korei i zmiana 

wszystkich urządzeń państwo
wych była tam niezbędnie 
potrzebną. 

PŁACIĆ Z A  KATOLIKA! 

WIKOM SAVINGS BANK 
W I N O N S K I  B  A N K  
(OSZCZĘDN OŚC I)., 
Przy ulicy Sgiej—między 

iilicaui main I Center. 
Procenta płaci się 

dwa razy w roku 
od wszelkich złożonych w Banku 
piemedzy, począwszy od. $5.00 

Pożycza się pieniędzy 
grunta. 

na 

TRUSTEES. 
C.A. MOREY, Prest. R.B. BASFORD Vice Pre 

F. A« RISING, Treasurer. 
H. M. Kinney, R. B._ Basford 

iH. Jenkins,. C. Camp. 
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81 86 La S||JI 
Ml 
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Chicago!; 
Założyli pierwsze -polskie 

mmm® TOięeiir&iiSffi 
w środku miasta i zajmują się 
sprzedażą lotów, wypożycza
niem pieniędzy, zabezpiecza 
tiam zabudowań od ognia, 
pzierżawą domów i wszelkiemi 
innemi busiaesami, przy których 
potrzeba notaryusza. 

Sprzedają także KARTY 
OKKĘTO WE i wysełają PIE 
NIĄDZE DO EUROPY. 

Pamiętajcie, Rodacy, że 
bliższy wara Polak,niżinnonaro-
dowiec! Popierajcie waszych 
braci i rodaków, dobrych pa-
tryotów, sprawiedliwych oby 
wateh 1 biegłych w swoim 
zawodzie notaryuszów 

iifiiii iSrzpois&issftl 
W polskiej aptece 

MAXA GOLTZ 
•V • 272 E. 3rd Str. 

znajduje się 
BIURO DOKTORA 
Dr.H. S. WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 406 E. 4 Str. 

polskiej apte. cl] 
tza i Gerhc^era znajdziece 
Dra Wahla ed godziny 2 od 5 
z południa 

WINA 1 LIKIERY 
sprowadzać można z HUR 
TOWNEGO HANDLU win 
i likierów 

$ io> 

Czy masz zabez-CJ 

pieczony 
ZEGAREK? 

Rov.vjiż tylko sob ;e, ile w o 
tatnich latach zapłaciłeś za repara-
cy$ zegarka. Rozważywszy, czytaj, 
ile bvś zyskał, gdybyś zegarek u 
nas zabezpieczył. 

Kto nam zapłaci &2.00, temu 
zobowiążemy sie za tę cenę zega
rek przez cały rok reparować — 
co dla niejednego tyle warte, jak 
25 dolarów. Mniejsza o to, z.jakiej 
przyczyny nie chce chodzić, lub 
jak często niedomaga. Bierzemy 
zabezpieczenie na wszelkie gatunki 
zegarków, wyjąwszy bardzo mało 
w tym kraju używane. 

Pamiętaj źe za $2 00 możesz 
mieć zegarek w dobrym porządku 
przez cały rok. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

74 — £. 3rd Str. 
Wmona, Minn. 

"DR. H. LICHTOSTM'. 
wykształcony w Niemczech 
Lekarz i aknszer 

BIU-R.O: 
Nad apteką J. W. LAUERA 

Mieszkanie prywatue: Nr. 
407 E. 5th Str. 

Godziny przyjmowania: Od 
godziny 9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2giej 
do 4 po południu. 

HUMPHREYS' 
DE. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and 

1 5  West Superior Str. 
w bimti, . mmm« 

IW^Gatuoki jaknajlepsze, w 
najlepszych domach używane 

M Ł Y N  

C. W. AND INGA 
na SCGARŁOAF 

pod Winoną 
wyrabia jalcnajlepszą roąkę w ro£ -
n y c h  g a t u n k a c h ,  m i a n o w i c i e  t e ż  
patent i żytnią mąkę. Wymionia 
takie mąkę za żyto i pszenicę. 

We mtynio najnowsza urzą
dzenia, dla tego mąka m'isi być 
dobra. 

Pamiętajcie o 
Młynie na Sngaroaf-

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 >825.00 
Przed nastaniem obecnych 

ciężkich czasów każda taka maszy
na kosztowała 45 dolarów. 

thirty years used by the people. Every single Spe
cific Is a special cure for the disease named. 

These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the system, and are in fact and 
deed the sovereign remedies of the World. 

LIST OF PRINCIPAL NOS. CUKES. PRICES. 
Feversj Congestion, Inflammations.. .25 
Worms, Worm Fever, Worm Col£3>. ..i25 
Crying Colic, or Teething of Infants .25 
Diarrhea, of Children or Adults .25 
.Dysentery* Griping, Bilious Colic 25 

Bholera Morbus, vomiting 585 
oughs, Cold, Bronchitis 25 

Neuralgia, Toothache.Faceache .2ft 
leaduches, Sicfc-Headache, Vertigo ,'2fi 

Jyspepsia, Bilious Stomach 5:5 
Suppressed orPainftal Periods. .2-3 
Whites, too Profuse Periods.. 

Kucharka • 
POLSKA 1 .'AM' 

- fS SKA 
aatrierajfca 

kilka 8ft 
przepisów kucharskich. 

dla młodych mężatek, kncharek 
gospodyń na tanie i smaczne przy
rządzanie rozmaitych potraw, ft 
szczególnie zup, sosów, jarzyiip 
potraw mięsnych i postnych % 
uwzględnieniem potraw polskich* 
mianowicie barszczu, bigosu, wa
zów, flaków, i pieczywa amerykań
skiego jaiio to: cakes, biscuit* 

muffins, pies, ltd. 
CENA 60 

Moina tę ks>'ą£ftę do stad w 
parni II. DEED O WSMIEGC * 
Wiuona, Minii. 59 E. 2nd «tr. ^ 

COŚ PIEKNEGO 
w 

5 
6 r s 
9 

10 11 
12 
13 
14 
15 

S P E C I F E C S 
Fever aud Ague, Chills, Ma aria 50 
Piles. Blind or Bleeding 5° 
Ophthalmy, or Sore, or v: ak Ey-23.5 
Catarrh, Influenza, Cold in he Head .. 
Whooping Cough, Violent Coughs.. 
Asthma, Oppressed Breathing••••••«-
Ear Discharges; Impaired Hearing .51 
gcrofula, Enlarged Glands, Swelltag .§1 
General Debility, Physical Weakness. 5 
Dropsy, and Scanty Secretions 
Sea Sickness, Sickness from Biding .5 
Kidney Disease............... - • • • • • .5 
Nervous Dehjlity Seminal Weak- , 

ness, or Involuntary Discharges... .l.yłj 
Sore Mouth, Canker.^.....•••••••• 
•Urinary Weakness, Wetting Bed. 
Painful Periods, with Spasm...... 
Diseases of the Heb.rt,Palpiiationl 
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance..l.t 
Diphtheria,, Ulcerated Sore Throat. 
Chronic Congestions & Ercptlons .Si 

Sold by Druggists, or sent postpaid on receipt 
of price. DR. HUMPHREYS' MANUAL. (144 pages) 
richly bound In cloth and gold, mailed free. 
Humphreys' MedicineCo.109 Fulton St. U Y, 

HUMPHREYS' VETERINARY SPECIFICS.--
Use® by all owners of Horse and Cat-

tie. A Complimentary copy of Dr. Humphreys' 
Veterinary Manual (500 pages) On treatment ana 
care of Domestic Animals—Horses, Cattle, Sheep. 
Hogs and Poultry — Sent free. HUMFHBEYS 
MTDICINF, CO iffi PaltoD ** v 

WY BOR 
Najosobliwszych nabożeństw i <piekcA 
Książka do nabożeństwa z duźemi 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lub dla osób starych,, w 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA $ 1.25 

Moina tę frsiążl ę dostać w księ
gami H. DEMBOWSKIEGO w 
Winona, Minn '59 E. 2nd str.) 

PŁACZ I NARZEKANIE 

przed narodzeniem Chr>su>-» Fp.na 
blizko 4,000 I»t 

W OTCHŁANIACH ZO
STAJĄCYCH. 

iż do dnia wstąpienia Chrvstwa 
Fana do piekieł, 

czyli 

SI EDM KS1AG 
MOJŻESZA. 

A 35 ©. 
Moina te książkę dostni w fcaią 

jarni H. DERDÓWSK1EGO w 
Winona, Minn. 59 jj, Łudat?. 

l-iiu Iswimiiei. 
Z a w i e r a :  

L. Papuga, powiastka. 
2. Kwietniowa, powiastka, 
3. Smutne skutki niemądrego 

powiastka. 
4. Mieuczynnośd, powieśd. 
6. Przeczucię, powiastka. 
6. Ludwina i Helena, powieM. 
7. Złotówka, powiastka. 
8. Trzy przyjaciółki, powiaitfc*. 
CKNA 80 o. 

r- Moina tę książką dostać %o luńę-
garni H. DEliD O WSKIEQ O w 
Wiaona, Mmn. 59 £L sod itr* 

LEKARZ uGMOWY 
czyli * • x 

porać? 3ik w rozmaitych s!a- ' 
bościach, podający sposoby 
łatwego i taniego wyleczenia ^ 
najcięższych chorób iSg c<?/  

BEZ DOKTOM1. 
Gdzie już doktor nie może 

pomódl tam jeszcze ta ksią
żeczka wskaże ratunek, 

Książeczka ta kosztuje 25ct* 
a można ją dostać w kslę 
garni H. DERDÓWSKJEGO 
w WINONA, MINK. 

ZAKLĘTA DZIEWICA 
Z BRODĄ, 

— ezvii — 

CYRULIK ZBA¥0A. 
CENA 10 c. 

Moina Q dostaó w resię 
garni II DERI) O W/S KIEG O W 
Winona, Minn. (59 E. 2nd FtrJ. 

KLARA 
— czyj i — 

ZWYCiĘZTWO CNOTY. 
CENA " 25 c. 

Moina tę książkę dostać w ksif* 
garni II. DERDÓWSKIEGO w 
Wioona, Minii. 59 R. $iid ^tr^ 

Książki do nabożeń
stwa* 

do Bwga..... ....2© 
Daiecit^ do Boga se©%}ot«m?# 8>srffi«fr 

garni...... 
fi wiat eiewinno^cł dla dzieci pols

kich w Ameryce — 
„Ssiąieczkżt" do nabo4ań«iwa «Sin 

brzegi, 
ity iłiuJik, półskórek '* . ^yfcttliU 

^iuem IJóaefn Chociszew^a 
.m 

Ta sama ksąieczka oprawna 
skórkę a obrazkiem #5> 

Ta sama „KsiąSeczka do 
_*>tw& dla młodzieży,, z Dka«i©a» 

« i zameczkiem 2& 
Pa sama oprawna w koóó aferaiową, 

albo w akaanaii 1 
®  D h  d o r e s J y c h .  

AJSIÓŁ S¥ ROZ oprawny w oscoirkq 
sfocone brze£( 1.00 

i D i ó * S i r ó a.,"5** Dprawny w 
ekórkf. M" : >fiR brzegi, z okuciem, 
z&mw-'- k złotym tytuhtoena 

. $1.50 
ANIOŁ 31 HuŻ. oprawny w xoiś 

słoniową lub w aksamit...3.00 
ŁfjOTY. OŁTARZYK, idmm O-

prawS3y ze xloconynr ©Łyi3aliki«j» 
1O0 

WYBOREK opraw. w płótno $0.4© 
M złocone brzegi, skórka O.80 
•' z oknoem i zameczkiem 1.00 

- OŁTARZYK ' POLSKI •-
86 złoconemi brzegami 1.40 

•e sprzączką z dkuciera 8.00 
DUNIN opraw, w akórkf 

• M złocone brzegi 
" zo ^ sprzączką 

O g r ó d e k  D u c h o w n y ,  # *  
prawny w skórkę, złooono biU* 
gi, s obrazkami na okładca,4 sit* 
conym tytalikiem $1.50 
Ta sama książka a aameczkien 
'! okiróem 2.00 

W i a n e k *  M a r y i ,  o p r .  V  
gfcórkę 1.W 

W i a n e k  M a r y i ,  Młoeomj 
Otnlik i złoi*- ii-,' brzegi. ...l.flf 
WianeV \ ry t, *ło«r "oo 

tnegL ki«oi I 

1.5© 
1.7* 
3.00 


