
Patrząc w górne sklepienie 
niebios, na te miliony gwiazd, 
czyli raczej światów zawieszo-
nycn nad naszemi głowami i 
krążących wiecznie w niezmie* 

^rzonem powietrznem przest
worzu : zdumienie człowieka 
przejmuje ten porządek cu
downy, podług którego one 
zostając w pewnej od siebie 
odległości, stale i regularnie 
odbywają niezmienne swoje 
obroty, nie zawadzając • sobie 
po wytkniętej drodze, w biegu 
szybszym od kuli wystrzelonej 
z armaty. Tak to mądrość 
Stwórcy zakreśliła im koła w 
rozmiarach oznaczonych, że 
żadna z owych ogromnych 
brył nie zboczy ze swojego 
toru i przez nieskończone wie
ki kroczy w niepojętych dla 
rozumu ludzkiego sferach! 

Wszystko więc, co jest 
stworzone, dopełnia przezna
czenia swojego w pewnych 
warunkach, w pewnym czasie 
i podług pewnych praw, 
właściwych swojemu istnieniu.. 
We wszystkich tworach jest 
pewna miara, pewna siła 
działająca, mająca odznaczone 
stosowne granice. Na ziemi, 
w skutek obrotu jego' około 
słońca, kolejno i regularnie 
następują po sobie pory roku, 
w czasie nie dłuższym i nie 
krótszym nad 365 dni i 6 

godzin a dzień po dniu 
przemija co 24 godzin. Księżyc 
nieodstępny towarzysz ziemi, 
odbywa swój około niej obrót 
w dni 28. Zycie istot orga
nicznych na ziemi rozwija się 
i kończy, w przeciągu czasu 
przyrodzie ich naznaczonego. 
Słowem, w całej naturze 
wszystko pewnym prawom" i 
warunkom na rachubie opar
tym podległe istnieje i działal
ność swoją spełnia w najzu-
pełniejszym ładzie i porządku; 
— inaczej, nastąpiłby w całem 
stworzeniu zamęt i burzący 
przewrót, któryby nieochybnie 
zniszczenie tylu pięknych 
dzieł Stwórcy za sobą pocią-
gnał. 

Człowiek mając widok tego 
szyku nieustannie przed ocza
mi, w trybie i sposobie życia 
swojego nie zachowuje sto
sownej miary, z dnia nadzień 
żyje bez rachunku, nie oglą
dając się na jutro i nie 
zważając na dnie przebyte, 
kiedy los jego pomyślny i 
powodzenie na świecie od 
bacznej, i troskliwej oględ
ności zawisły. 

Wszystko, co stanowi 
utrzymanie naszego życia, co 
służy ku przysporzeniu wygód 
i przyjemności, powinno być 
mierzone rachunkiem. W 
jakimkolwiek kto jest stanie, 
miernym czy dostatnim, 
zawsze i wszędzie tak musi 
miarkować swoje potrzeby i 
zachcenia, ażeby mu tego, co 
ma i mieć może na dłuższy 
czas wystarczyło, na schyłku 
życia, lub w trudnym razie i 
złej przygodzie nie zabrakło, 
co się często zdarza. 

Potrzebom naszym nie ma 
końca, a zachceniom nie ma 
miary. Zaspokojenie ich wiele 
wymaga, mało przynosząc 
pożytku, jeżeli się wydatku 
zrobionego starannością i 
pracą potem nie wynagrodzi. 

Kto wydaje, a nie liczy i 
nie porównywa przychodu 
z rozchodem, ten się w końcu 
niedoliczy i nie będzie wie
dział, gdzie to się podziało. 

Kto wydaje tyle, ile ma, 

a nie nie przyczynia, temu 
zabraknie na jutro. 

Kto wreszcie wydaje więcej 
jak ma i mieć może, temu 
końce się nie zetkną, zawsze 
mieć będzie dziurawą kieszeń, 
w którą nikt grosza nie włoży, 
a z nieba mu nie spadnie. 
Wtedy biada nieoględnemu, 
smutna dola go czeka!... 
Marnotrawca nie przestający 
trwonić, nie mając swojego, 
szuka cudzej krwawej pracy, 
zarywa gdzie się da, nie 
troszcząc się i nie myśląc o 
oddaniu; zapamiętały sam 
brnie w przepaść i drugich 
gubi. Taki nie wart, że żyje 
na świecie, bo jest ciężarem 
i zakałą społeczeństwa! 

Zbytki prowadzą do zguby, 
rozkosze rujnują majątki i 
zdrowie; niedostatek odbiera 
ostatek. Człowiek pojedyńczy 
tak żyjący, sam sobie tylko 
szkodzi; ale ojciec rodziny źle 
postępujący, nie baczny na 
przyszłość swoją, żony i 
dzieci, jakże on ciężko grzeszy, 
smutny los im gotując bez 
nadziei podźwignienia z upad
ku w którym jeden tylko krok 
pozostaje do ostatecznej 
zguby. 

Przezorność i pamięć na 
jutro, życie umiarkowane i 
oszczędne, ścisłe liczenie się 
z potrzebami, to przy pracy 
uczciwej zabezpiecza byt, 
przymnaża mienia, z którem 
spokojnie można pogłądać w 
przyszłość, nie spuszczając 
się na to, co czasem komu 
ślepy los zdarzy, lub licząc na 
cudzą pomoc. W złej doli 
przyjaciele serdeczni odstąpią. 

Jeżeli chcesz poznać przy
jaciela, idź do niego pożyczyć 
pieniądzy.... Pomoc u ludzi 
szukana zawsze wątpliwa, a 
zawód niemylny. Spuszczający 
się na wsparcie obce, pozna 
po niewczasie, że w niedostat
ku na nikogo tylko na siebie 
z pewnością liczyć może. 

Ażeby kiedy nie doznać 
biedy i w takim razie upoko
rzenia uniknąć, potrzeba 
dobrze rachować się z czasem 
i dochodem swoim, mając 
zawsze to na pamięci, że na 
rachubie świat stoi, a niepewna 
jest przyszłość, nie wiadomo, 
jak ona komu, źle czy dobrze, 
wypadnie. 

'L Poznania. 
,, Alldeutsche Blaetter", 

pismo, które ze swemi 
pobudkami wojennemi prze
ciwko nam ciągle się wysuwa 
naprzód, znów wyruszyło na 
harc z artykułem raczej 
projektem, ażeby Polakom, 
którzy wzięci do wojska nie 
władają dostatecznie językiem 
polskim, przedłużyć służbę 
wojskową o jeden rok. Tym 
sposobem zmusi rządPolaków 
do tem pilniejszego przykła
dania się do nauki języka 
niemieckiego po szkołach. 

Redaktorom tego pisma 
zaciekłość przeciwko nam 
zaczyna mieszać zdrowe 
poglądy na świat i społeczeń
stwo, a może też i jakie 
gadzinowe fundusze wpływają 
na te bezrozumne zaciekłości i' 

Pismo to idzie dalej w swym 
zapale kulturniczym i propo
nuje rządowi, aby nie pozwalał 
Polakom nabywać ziemi w 
obrębie cesartwa niemieckiego 
— rejencyi ma służyć prawo 
stanowienia wyjątków, byle 
sprawa niemczyzny • nie 
cierpiała! (Z tego ustępu 
przeglądają schowane pazurki 
Bismarcka, który swego 

czasu podawał projekt taki 
sam). 

,,Alldeutshe Blaetter"nawet 
zapuszczają się do groźby 
przeciwko nam i mówią: „w 
przyszłej wojnie, któia będzie 
krwawą, rozbudzi się świado
mość narodowa Niem
ców — która teraz ni
by śpi — i ostrzej załatwi 
się z tymi, z którymi obecnis 
„łagodnie'' się obchodzi!" 

Jestto zatem zapowiedź dla 
nas, że w przyszłej wojnie 
Niemcy patryotyczni obudzeni 
ze snu i zgłodniali na posia
dłości dotychczas nie wyku
pione, rznąć nas będą, jak 
baranów! 

Poisks ifói Moskalem. 
KRÓLESTWO Polskie 

włączone do olbrzymiej Rosy i, 
a rządy w takim kolosalnym 
państwie pozornie mogą tylko 
spoczywać w ręku cara, podzie
lone są one raczej między 
jenerał gubernatorów pojedyń-
czych gubernii. Nie wielkie 
zatem mogły zajść dotąd 
zmiany, gdy chociaż Hurko 
ustąpił z Warszawy, pozostaje 
jednak po nim cały szereg 
ukazów uciskowych, pozostaje 
zgraja działaczy rosyjskich 
przejętych jego duchem. 
Wprawdzie potracili oni teraz 
głowy, bo nie wiedzą, jaki 
wiatr z Petersburga zawieje. 

Ze wszystkiego jednak 
sądząc, car zamierza sprawie-
dliwszemi. według nas rządzić 
się zasadami. Odczuwają to 
siepacze moskiewscy, czują, 
że ich bezwzględnemu pano
waniu położy koniec wola 
monarsza. 

Zdania, czy dobrze było 
że deputacya polska wzięła 
udział w pogrzebie cara, są 
podzielone. — Bez wpływu 
krok ten nie będzie na 
ukształtowanie się stosunków. 
Polacy bowiem mieli sposob
ność otworzyć oczy miaro-
dawczym osobom na naduży
cia władzy gubernatorskiej, 
jakiej się dopuszczali tacy 
Hurkowie i Orżewscy. Otuchę 
tę powiększa i ten pewnik, że 
z ust cara dotąd nie wyszło 
żadne słowo, któreby było 
dowodem niechęci ku nam. 

W WARSZAWIE rozrzu
cają odezwę namawiającą w 
podniecających słowach do 
ostentancyjnej żałoby narodo
wej. Z pewnością ci, którzy 
odezwę fabrykowali oprócz 
słów podniecających nie po
siadają uczuć patryotycznych, 
'00 nie namawialiby do 
kroków drażniących w czasie 
w którym poważnem zacho
waniem się, godnem narodu 
dojrzałego, zyskać możemy 
d u ż o .  —  N a m  s i ę  z d a j e ,  
i ż  o d e z w a  t a  w y s z ł a  
z  t a j n e j  d r u k a r n i  m o 
s k i e w s k i e j  a  o b l i 
c z o n a  n a  t o ,  a b y  u -
s p o s o b i e n i e  c a r a  
d o t ą d  d l a  n a s  p r z y 
c h y l n e  z m i e n i ć .  

W RYPINIE w Król. Kol
skiem schwytała policya chałupnika 
Kopysteckiego, który jako kłusow
nik miał współudział w zabóistwie 
popełnionem na baronie Golau i 
leśniczym "jego. Obaj, Malinowski 
i Kopystecki, zostali schwytani i 
osadzeni w więzieniu; niezadługo 
potem KopystecKi uciekł a Mali 
nowskiemu ści%ł kat głowę. Przed 
straceniem przyznał się Malinow
ski, że on sam popełnił to podwój
ne zabójstwo. Kopystecki otrzyma 
nieznaczny karę. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Tanie masyzny 
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. 

LISTOWNIK 
POLSKO AMERYKAŃSKI 

P o d r ę c z n i k  
zawierający: 

Naukę pisania listów i gotowe 
wzory listów, 

w wszystkich przypadkach źy<&a, 
szczególnie zastosowany do 

użytku i wygody Polaków w 
Ameryce. 

CEN A 60 o. 
w mocnej oprawie 85 0. 

Mo Ina tą książką dostać u księ
garni H DERDO WSKIEGO w 
Wmona, Mmn 

r© WI 8ZO W ANIA 
na wszelkie przygody. 

"C» la (» » _ 
00 w inszo wań dla rodziców, rodzsń-
nwa, nauczycieli, przyjaciół do-

brodziei i t. 
jako też wiersze 

13u wen«iła, iraiftniillrów i 
dla Jłocliaaików., 

zebrał i pomnożył 
3 nąjeelEBlejsaych autorów 

JÓZEF BĘTKOWSKI, 
nauczy ciel przy szkole realnej t 

średnie] w Bydgoszczy. 
20 e. 

V dostać w kaie-
^KIEGO w 

i str* 

lilii!! BIMLSII1 
tUwnv 

DOWODZCA ROZ B OJ NI 
KÓW XVIII WIEKU. 

CEJNA ^ 60 c. 
w mocne) oprawie 85 c. 

Moina te książką dostać w księ-
garni H. DERDO WSKIEQ0 w 
Wmona Minn. r 

LEKSiU USM0WY 
czyli 

porać/ aik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby 
łatwego i taniego wyleczenia 
najcięższych chos^b 

BE25 BOETOB1. 
Gdzie już doktor nie może 

pomódz, tam jeszcze ta ksią
żeczka łyskaże ratunek. 

Książeczka ta kosztuje 250^* 
a można ją dostać w kslę 
garni H. DERDOWSKJEGO 
w Wikona, Minn. 

W Y B Ó R  
Najosobliwszych nabożeństw i pieJh1$ 
Książka do nabożeństwa z dużemi 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lub dla osób starych,, w 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA # $ 1.25 

Można tę książką dostać w ksią 
#ami H. BERI) O WSKIEGO w 
Winona, Minn E. 2nd 6u.„) 

PŁACZ I NARZEKANIE 

f t t f f  i f i i t i i s .  
przed narodzeniem Chnstu*a Pans 

blizbo 4,000 lat 
W OTCHŁANIACH ZO

STAJĄCYCH, 
iż do dnia wstąpienia Ghrystuas 

Fana do piekieł* 
czyli 

S1EDM KSIĄG 
MOJŻESZA.'. 

CENA 35 c. 
Można tę książką dostać vo księ

garni H. DERDÓW 8K1EQ O * 
Winona, Mmn, 59 E. 2nd str. 

SENNIK 
— czyli — 

WRÓŻENIE ZE SNÓW 
— na — 

Przeszło 1500 przypadków tth*i%eą 
i różnych starodawnych 
zebrane 1 por*$dKiem abecadłowysc 
dla rozrywki i zabawy ciekawymi 

ludzi ogłoszone. 
CENA 15 g. 

Alożna te książkę dostać w ktię* 
mmi H DERD ÓW S KIEGO * 
V"mi-, Minii. 

PLAN JAZDY 
pociągów kolejowych 

w Winonie 
Chicago, Burlington & Northern 

Na północ. 
Depart. Alive. 

Chicago, St. Louis & Peoria Ex 4:00 a. m. 4.50 a.m 
Chicago Exoress 10.35 a> n-25 a. m 

Na południe. 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. 111. 11:10 p. m 
Chicago & St.Louis express 10.35 a> m« IX-25 a- m 

wszystke, dzienne 
Chicago & Noithwestern. 

Odjazd pociągów 
Na Wschód. 

Chicago morning passenger Ex Sunday 6:40 a. m 
Chicago evening passenger (ex sun) 8:50 p. m 

Chicago Morning passenger daily 10.40 A. M. 

Na Zachoa. 
Minn. Passenger (Ex Sun.) a. 10 P. M 
Dakota Passenger (Ex Sun.) 6:20 A. M 
Local Passenger E)xSun.) 7:40 P. M 

Przybycie pociągów;" 
Ze Wschodu. 

Chicago Morning Passenger, No 3 (Daily) 6:00 A.M 
ChicagoEveningPassenger,No. i (Ex. Sun.)7:2o P.M. 
Chicago Mor ng Passenger Nr. 7 (Daily) 8.3oAm 

Ze Zachodu. 
Minn. Passenger, No. 2 (Ex. Sunday) 10:25 A. M 

Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.) 8.30 P. M. 
Local Passenger, N'v, 6 (Ex. Sun,) • 1:50 P. M 

Chicago, Milwaake & St. Paul. 
Na Wschód. 

Depart 
Rock Island da-t expess (ex Sun. 11:14 a. m 
Chicago express (daily, 6:21 p. m 
Fast Mail (daily] <5:50 p. m 
Chicago vestibuled [daily] n;i7 p. m. 

Na Zachód. 
Chicago express (daily] 8:46 a. m. 
Chicago vestibuled (daily) 4:38 a. m. 
Fast Mail [daily] 11:51 a. m 
Rock Island daliv exDres<; 7:17 p. m 

SOUTHERN MINNESOTA DIVISION. 
Passenger leaves La Crosse 7:50 a m 
Passenger leaves La Crosse 2:45 P m 

Green Bay Line, 

@$2.35 $2.44 $266 Oto ceny, za które Aa 
demu ofiarujemy s 
prżesłać nasz% doskonair 
wysokoramiennę,maszy» 

do szycia ALVAH SEWING MA
CHINE o siedmiu szufladkach i 
z wszelkiemi przyborami. Drzewo 
dębowe, albo orzechowe. W same? 
fabryce kosztuj! takie maszyny 
$5.25, a handlarze 55 wy kle sprze
dają ie po $20.50, ale my pragnie
my tę naszą, maszyuę wszędzie 
rozpowszechnić, 1 dla tego tak ta
nie ceny stawiamy. Kto potrzebuje 
taką maszynę, niechaj do nes pisze. 
Wie ż%damy zapłaty naprzód Freight 
sami opłacamy. Wy kra jad to 1 
nam przysład. 

ELY MANUFACTURING C 
309 Wabash ave., Chicago, I 

Green Bay Passenger 
Depart Arrive. 

Q:OO am 1:55 

flORIAfl & 
DRZYCIMSKI 

$4 86 Ła Salle ul» 

Chicago. 
Założyli pierwsze polskie 

Biuse m 
w środku miasta i zajmują się 
sprzedażą lotów, wypożycza
niem pieniędzy, zabezpiecza-
ciem zabudowań od ognia, 
dzierżawą domówi wszelkiemi 
innemibusinesami.przy których 
potrzeba notaryusza. 

Sprzedają także KARTY 
OKICĘTOWE i wysełają P1E 
NIĄD2E DO EUROPY. 

Pamiętajcie, Rodacy, że 
bliższy wam Polak,niżinnooaro-
dowiec! Popierajcie waszych 
braci i rodaków, dobrych pa-
tryotów, sprawiedliwych oby
wateli 1 biegłych w swoim 
zawodzie uotaryuszów 

a n i  I r z i i i s l i i p l  

W polskiej aptece 
MAXA GOLTZ 
272 E. 3rd fc>tr. 

znajduje się 
BTUMO DOKTOK4 

Dr.H. a WAHL 
lekarza praktycznego^ chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 406 E. 4 Str, 

polskiej apte<cl] 
tza i Gerl;chera znajdziec!e 
Dra Wahla cd godziny 2 od 5 
z południa 

WIKONA SAVINGS tfAM 
W  I N O N S  K  I  B  A N K  
(OSZCZĘDN OŚC I)., 
Prasy ulicy 2giej—między 

iilicaiii Main i Center. 

Procenta płaci się 
dwa razy w roku 

od wszelkich złożonych w Banku 
pienigdzy, począwszy od 35-00 

Pożycza się pieniędzy na 
grunta. 

TRUSTEES. 
C.A. MO REY, Prest. R.B. BASFORD Vice Pre 

F. A, KISING, Treasurer. 
H. M. Kinney, R. B.^Basford 

H. Jenkins,. C. Camp. 

Pierwszy Polski 
Fabryfeant TASAKI 

do zażywania. 
w AMERYCE. 

DR. H. LtCHB 
wykształcony w Niemczech 
Lekarz i alnszer 

BIURO: 
Nar* apteką J. W. L.AUERA 

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

Grodziny przyjmowania: Od 
godziny 9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2g;ie 
do 4 po południu. 

M Ł Y N  
C. W. AND INGA 

na SUtiARLOAF 
pod Winoną 

wyrabia jaknajlepszą mąkę w roii 
nych gatunkach, mianowicie też 
patent i żytnią mąkę. Wymionia 
takie mąkę za żyto i pszenicę. 

We młynie najnowsze urzą
dzenia, dla tego mąka musi by<5 
dobra. 

Pamiętajcie o 
Młynie Da Sugaroaf. 

G E R M A N  A M E R I C A S  

B A N K  
Kapitał do okazania 

SI00.000 

fiermao liman Buk 
Kog ulicy Walnut & 3cieJ, 

Łatwo d©sta<5 pieniędzy otobom 
posiadaj%cym kredyt po zwykłych 
procentach. 

Płaci procenta od pienifdzy od
danych do schowania tylko n*ozav 
Krótki. 

Załatwia takie prze*«Anit 
pieniędzy do Niemiec, Prus* 
Austryi i Rosyi. Bank tea jmc tak 
5>©wny, że nawet Stan Minaezocki 
pieniądze swoje w nim przeoh* 
wuie; 

Jan Ludwig prezydent 
Pettr IM Yiceprez, 

Wyrabia tabakę najlepszym 
gatunku w spos5h starokrajski. 

Po meważ praktykowałem 16 
lat w Europie przy fabrykacyi 
tabaki ,przeto mogę sobie pochle
bić, iż wyrób tejże znam dokładnie. 

Za nadesłaniem znaczka dwu-
cento^ego wysełam próbki i cen-
nmk. 

Proszę adresować.* 
WOLFF 

778 Dubois Str, 
Mieli 

E ueliarkm 
POLSKA 1 "AM' 

m SKA 
Sftwierajfca 

kilka set 
przepisów kucharskich. 

dla młodych mężatek, kucharek 
gospodyń na tanie i smaczne przy
rządzanie rozmaitych potiaw, & 
szczególnie zup, sosów, jarzyn, 
potraw mięsnych i postnych % 
uwzględnieniem potraw polskich 
mianowicie barszczu, bigo»u, zra-
tów, flaków, i pieczywa amerykań
skiego jaKo to: cakes, biscuit®. 

muffins, pies, ltd. 
CENA so ^ 

Moina tą książkę dostać w 
parni II. DERD QWSKIJEQQ w 
Wj nona, Minn 

COŚ PIĘKNEGO 
— w — 

8-nfi ?3tfiissiae&. 
Z a w i e r a :  

1. Papuga, powiastka. 
2. Palma Kwietniowa, powiastka., 
3. Smutne skutki niemądrego 

powiastka. v 

4. Nieuczynność, powietó. 
5. Przeczucię, powiastka. 
0. Ludwika i Helena, powi«M. 
1. Złotówka, powiastką. 
8. Trzy przyjaciółki, powiat^, 
CftNA 80 Oi 

ft Moina tą książką dostać v> Tt$i» 
parni H. DEHD O WSKIJEQO m 
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