
Czułemu Herodowi. 
(NADESŁANE.) 

X. Hipolit Górski umył się 
w mydlinach Słowa Kazia 
Wieszateta i sam twierdzi, że 
jest — czysty jak aniołek. 
Niestety mydliny milwauckie-
go Kladradacza nie słyną 
z schlujności. Są one stekiem 
obrzydliwości Jutrzenki i jej 
podobnych piśmideł. 

Dotychczas z góry piętno
wano nasze twierdzenia jako 
fałszywe, teraz już wszystkie 
{akta X. Górski przyznaje 
jako prawdziwe, ale tłómaczy 
sie wygodnem... ale. Sp. X. 
prążkowski był niby synem 
czułego Heroda, bo go Herod 
istnie po ojcowsku miłował, 
a l e  k s .  D r ą ż k o w s k i  b y ł . . . .  
zarozumiały ot co! Siostrę 
przełożoną , ono.prawda, 
ale. . . . miai za długi język 

.... i tak dalej. 
Potem rozpoczynają się 

zwykłe kłamstwa Kladradacza 
w obronie Heroda: 

1) Herod nawet płacił śp. 
X. Drążkowskiemu pensyą. 
Pomyślałby niejeden dudek, 
jak też ten Katolik niespra
wiedliwie Heroda prześladuje, 
gdyż tenże nawet zmarłemu 
wikaremu pensyą płacił. No! 
no! W Stanie Wisconsin są 

każdej parafii, mianowicie 
Milwaukee, kasyer i 

sekretarz, obrani przez parafią 
Obowiązkiem kasyera jest 
wypłacić tak proboszczowi, jako 
i wikaremu pensyą przez X. 
Biskupa wyznaczoną. Kasyer 
płaci z kasy parafialnej, na 
którą parafia się składa, nie 

Herod. Kłamstwo Nr. i. 
2) Za informacye, Katolikowi 

przez ludzi'z Milwaukee przy
słane, posądza Herod pewnego 
księdza, który, z wyjątkiem 
kilku księży i cywilnych, 
żadnego Polaka w Milwaukee 
i-nie zna, z żadnym a żadnym 
człowiekiem w Milwaukee nie 
koresponduje. Chyba cudo
twórca potrafiłby wywęższyć 
nowiny, które Katolik ogłosił. 
K ł a m s t w o  N r .  2 .  

3 )  Nie dosyć na tem. Za
rzuca Herod temu księdzu 
czarną niewdzięczność, grozi 
gończemi listami i straszną 

w 
w 

H. C. Farrar, porto i expr. 10.10 
Nels Pederson,porto i sznur 
do typewriter 16.00 
Jos Knopp, usługi przy 
ciągnięciu przysięgłych.... 
h. A. Pennoyer, rewizya 
kotłów parowych w ratuszu 
N, W. Telephon Ex. Co-, 
rent za telefon • 
Laird Norton Lomber Co., 
slabs dla ratusza 
Winona Hardware Co., to
wary dla ratusza 
M. Toye, towary dla ratusza 
T. J. Heller reparacya w 
ratuszu 1 więzieniu 
Pani Molie Neeldjako świa
dek w sadzie municypalnym 

Z Funduszu ubogich. 
T. J. Heller, robota kowal
ska dla farmy ubogich.... 

Z -Funduszu dróg i mostów. 
Jno Shultz, rob. p, drogach 
3 distr $ 20.00 
F. Burley, ditto 13.5© 
Z a  r o b o t ?  p r z y  d r o g a c h  

w  4  d i s t r  y k c i e .  
E. H.Knauf 1 Chas Neldner 4.50 
R, Gibs 1 W. Rublitz.,.. 7.50 
Math Smith 3.60 
C. Tarras i inni 23.75 

13.30 
2.S8 
1.38 
0.60 

3.00 

.00 

12.00 

58.63 

11,05 
65 c 

2.75 

1.12 

$9.95 

np. 

Laird Norton Co. lumber.. 
W. M. Hnrlbert materyał 
Winona Hard war Co. ditto 
M.Toye rury kanałowe 3 d. 
T. J. Heller reparacya na
rzędzi ulicznych 1.20 

Przyjęto bondy urzędowe na 
stępujących obranych urzędników: 
Wm. E. Smith, klerk sądu 
distr #1.000 
Frank Bratka, miernik pow. 500 
Herman Weibel, County 
auditor •. - 5,000 

Na wniosek odroczyła się Ra
da aż do piątku, o godzinie 10 
przed południem, 

P i ą t e k ,  2 1  G r u d n i a .  
Następujące rachunki przyzwo

lono z Funduszu powiatowego: 
Westliclier Herold druki... $ 43.50 
Katolik druki 45.25 
J. M. Sheardown, płaca 
klerka sądowego 23.25 
J. B. Bambenek,towary dla 
ratusza i reparacye 9.75 

Z Funduszu -ubogich. 
Paweł Bambenek towary d. 
farmy ubogich 
C. C. Beck, ditto 
Jno Wey er,owies d. farmy u. 
J. Valentine 1 inni superwi-
zorzy z town Rollirigstone 
za u trzy manie Jerry Wagnera 125.58 

Z Funduszu dróg i móstóuj. 
Za robotę w pierwszym distrykcie. 
M. Kośeielski 1 inni $18.00 
O. B. Monahan 34.00 

18.45 
35 

32.93 

Max. A Goltz materyął - 2.95 
Henryk Kręćki, robota przy 
drogach 3 distr 26.63 
Fryderyk Bernt, hakowanie 
na drodze powiatowej w 3 
distr 5.00 
Chas A. Todd rob. p. dr. 
w8 distr. i dostawa desek $17.00 zemstą. 

Ksiądz, posądzony o zdradę iM- materyał dla 3 

publiczn) ch grzechów Heroda, 
nigdy z Herodem nie kores
pondował, nigdy Heroda o 
nic nie prosił,nawet za szklankę 
wody nie czuje się zobowiązany 
do wdzięczności. Toż samo 
może i koledze od młota i 
kowadła powiedzieć, kłamstwo 

11.70 

N. 3. Pozwala ów ksiądz 
jednakowóż nie tylko pisać, 
ale i telefonować do M 
Zapłaci za przesyłkę. 

4 )  Przyznawszy się w 
wszystkich szczegółach do 
winy Herod, strapiony wy
rzutami sumienia, na końcu 
jeszoe raz krzyczy, kłamstwa, 
oszczerstwa, prawda, ale No 4. 

OBRADY 
Komisarzy Powiatowych. 

Rada komisarzy powiatowych 
powiatu winońskiego zebrała się 
w Czwartek, 20 Grudnia 1894 na 
posiedzenie nadzwyczajne. Wszyscy 
członkowie obecni. 

Następujące rachunki przyzwo
lono z Funduszu powiatowego: 
81. Charles Times, druki $44.00 
St. Charles Union 50.75 
SV i u on a W ee k 1 y Leader druki 4,50 
E. S. Morgan materyały 
piśmienne 2.40 
W. S. Booth & Son Probate 

Blanks 7.00 
E. K. Tar beli, obiady dla 
przysięgłych 26.00 
H. L, Buck, porto 2.00 
P. Kemp, porto 1-00 

distr 
J. M. Stewart, 24 sążni w 
kamieniołomie 3 distr 6.00 
A. C.Randall,20 sążni w ka
mieniołomie 3 distr 4.00 
F. D. Zickrick, agent dla 
3 district 50.83 
J. B. Bambenek, oględziny 
dróg i furmanka 15.00 

Na mocy uchwały przekazano 
$2,700 z Funduszu powiatowego 
do Fund. dróg i mostów. 

Na wniosek odroczyła się Rada 
aż do Soboty, o godz. 10. 

S o b o t a ,  2 2  G r u d n i a .  
Następujące rachunki przyz

wolone z Funduszu powiatowego 
D. Sinclair Pub. Co. Co., 
księgi i druki $ 18.25 
Jas. O'BrieD, usługi w Biu
rze auditora 12.00 
J. M. Sheardown, ditto.... 12.00 
J. H. Perry, ditto 12.00 
J. B.Bambenek, płaca komi
sarza . 9.00 
J. H. Jenkins, ditto 9.00 
J. Walch, ditto i milowe 11.40 
J. H. Perrw,'ditto, ditto. . 12*00 
T. K. Page " 10.32 

Z Funduszu dróg i mosłów. 
M. Assel, rob. p. drogach 3 
distr $ 4.50 

Walch. oględziny dróg 
i furmanka 9.0u 
T. Page... 9.00 

^Ta wniosek odrzucono petycyą 
Jas. L. Fincha i innych względem 
zmiany traktu w town Wilson. 

Na wniosek odrzucono petycyę 
Jas L, Fincha 1 innych względem 
zmiany traktu v? town Wilson 

Na wniosek odrzucono petycyą 
Henryka Maus i innych o założe 
nie i wykończenie drogi wchodzą

cej w gminy Rollinpjstone i Mt. 
Vemon. 

Na wniosek przyjęto prośbę o 
zmianę granic distryktów Nr. 3 i 
89, przez przeniesienie 50 akrów 
w północnozachodmej li sekcyi 34, 
town Wilson, z distr. szkolnego 
Nr 3. 

Przyzwolono bondy ^urzędowe 
następujących obranych urzędników 
powiatow/ch.* 
A. W. Fuhrman, szeryf.... $5,000 
Geo D. French, register of 
Deeds 5,00 
George L. Gates, koroner. 500 
W. B. Anderson, prokura
tor powiatowy 1,000 

Na wniosek odroczyła się 
Rada do piątku, 28 Grudnia 
1894, o godzinie 2 z południa. 

P i ą t e k ,  2 8  G r u d n i a .  
Rada, stósownie do uchwały 

odroczenia, zebrało się na posie
dzenie. 

Przyięto następujący raport 
odroczonego posiedzenia Rady 
rachunkowej. 

Biuro auditora, 8 grudnia. 
Rada zebrała się stósownie do 

uchwały odroczenia. Wszyscy 
członkowie obecni. 

W zgodności z publikowaną 
notatką, iak przepisuje prawo, 
doręczono od następujących ban
ków oferty o deponowanie Fundu
szów powiatowych. First National 
Bank, Second NationalBak,Winoua 
Deposit Bank, Merchants Bank 
oraz German American Bank — 
wszystkie z Winony, takie Bank 
of St. Charle3 i Pefferken Bros w 
St. Charles — wszystkie ofiarowały 
sie płacić półtora procent od co
dziennych bilansów 1 procenta 
miesięcznie kredytować. 

Board of Audit powiatu wi-
nońskiego uchwalił wszelkie oferty 
jakie dzisiaj nodeszły od Banków 
względem deponowania pieniedzy 
powiatowych. Uchwal ono dalej, aby 
Board of Audit wydał na nowo 
ogłoszenie względem dęponowania 
pieniędzy, tego powiatu 1 przyj
mował odnośne oferty do 19 Grud
nia 1894 o godzinie 2 z południa, 
1 aby odnośne ogłoszenie publiko
wane w dzienniku urzędowym tego 
powiatu oraz w St. Paul Daily 
Globe. 

Na wniosek odroczył się Board 
of Audit do środy, 19 Grudnia 
1894, o godzinie 2 z południa, 
Środa, 19 Grudnia 1894. 

Rada zebrała się na posiedze
nie stósownie do uchwały odrocze
nia. Wszyscy członkowie ©becni. 

Rada otworzyła oferty wzglę
dem deponowania pieniędzy od 
następujących Banków: 

First National Pank, Second 
National Bank, Winona Deposit 
Bank 1 German American Bank 
wszystkie w Winonie, oraz Bank 
of St. Charles 1 Phefferton Bros. 
St. Charles. Banki te ofiarowały 
się, płacić półtora procent przy 
codziennych bilansach, tudzież 
procenta miesięcznie kredytować. 

Na wniosek odroczyła się 
Rada aż do Czwartku, o godzinie 
9 lano. 

C z w a r t e k ,  2 0  G r u d n i a .  
Rada zebrała się stosownie do 

odroczenia. Wszyscy członkowie 
na posiedzeniu obecni. 

Po dłuższych obradach odro
czyła się Rada aż do Soboty, 22 
Grudnia o godzinie 9 przed połud
niem. 

S o b o t a ,  2 2  G r u d n i a .  
Rada, stosownie do odroczenia 

zebrała się na posiedzenie.Wszyscy 
członkowie obecni. 

Przyjęto następującą uchwałę: 
Board of Audit powiatu winoń-
skiego uchwala, aby na przesłane 
od różnych Banków oferty .przyięto 
i deponowano u nich Fundusze 
powiatowe, po przyzwoleniu ich 
bondów w sumie, jak tu niżej 
podano: First National Bank, 
Second National Bank, Winona 
Deposit Bank, wszystkie w Winona 
Minn., dostaną każdy^ $50,000, w 
German American i Merchants 
Bank, oba w Winonie, ma być 
deponowanych po $40,000; zaś w 
bankach Bank of St. Charles i 
Pfefferhorn Bros. w St. Charles 
po 10,000 doi. Kasyer powiatowy 
powiatu Winońskiego powinien 
składać w tych bankach wszelkie 
pieniądze tego powiatu, które w 
latach 1895 i 1896 do jego rąk się 
dostaną, i to: po 20 procent tych 
pieniędzy w Banku First Nationol 
Bank, Secc-nd National Bank 1 

Winona Deposit Bank, po 15 
procent w Bankach German Ame
rican 1 Merchants Bank; po 5 
„rocent w Banku of St. Charles 

oraz Banku Braci Pfeffęrhornów w 
St. Paul. 

Na wniosek odrocz via się Rada 
na czas nieograniczony. 

O. fi. Perry, przewodniczący 
Rady kemisarzy powiatowych, J . 
M. Shearbown, klerk sądu distryk-
towego. 

Następujące rachunki przyzwo
lono ż Punduszu powiatowego: 
Herald Pnbl Co druki $67 00 
Katarzyna Błaszkowska, oczy 
szczenie okien wiatrowych 60c 
Gregory & Co towary dla 
więzienia 12 15 
W K Bates, płaca sędziego 
powoju 1 25 
P Sullivan, za świadczenie w 
sądzie pokoju 1 12 
John Johnson, płaca konstabla 4 30 
Jno O'Dea, cement d. Ratusza 5 05 

Z Funduszu dróg i mostów. 
Lackęy Coleman, dostawa 
kamieni, cementu 1 reparacye 
dla 3 distr $48 00 

Na wniosek odroczyła się 
Rada aż do Soboty o godzinie 
9 przed południem* 

Sobota, 29 grudnia 1894. 
Rada zebrała się stósownie do 

odroczenia. Nieobecny komisarz 
Jenkins. Uznano za dobre bondy 
od następujących banków dla depo
nowania Funduszów powiatowych: 
First National Bank $50 000 
Second National Bank.... 50 000 
Winona Doposit Bank 50 000 
Merchants Bank 40 000 
German American Bank.. 40 000 
Bank of St Charles 10 000 
Pfefferson Bros. St Charles J 10 000 

Następujące rachuukl przyzwolo
no z Funduszów powiatowych • 
J B Bambenek, pła. komisarza 86 00 
T K Page " " 6 00 
J H Perry " " 6 00 
N Walch " » 6 CO 
E B Bogart należność mar
szałka 141 25 

Przyjęto następującą uchwałę: 
Ponieważ w personale urzędni

ków Winony w Krótkim czasie 
zajdzie wielka zmiana, gdyż wy
stąpią z Pady powiatowej prze
wodniczący p. J. H. Peryy i pan 
J. H. Jenkins, jej prokurator,klei k 
te] Rady i inni, i ponieważ przy
jazne stosunki, jakie pananowały 
wały pomiędzy urzędnikami, 
a tą Radą z upływem ofieyalnego 
roku się kończą, przeto uchwala się 
iż my członkowie rzeczonej Rady 
zawsze z radością wspominać będzie 
przyjazny stosunek, jaki istniał: 

Dale] uchwala się, iżby Rada 
niniejszem wyraża najszczzrsze 
podziękowanie paua J 11. Perry, 
który od ostatnich lat 12 zawsze 
sumiennie raprezentował interesa 
powiatu, a w ostatnich 4 latach 
okazał się dzielnym przewodniczą
cym, również panu J. t£. Jenkins, 
za zamiłowanie, jakie okazywał dla 
spraw powiatowych. 

Uchwala się, iż Rada niniejszem 
wyraża swe podziękowanie panu 
Franciszkowi L. Randall za jego 
sumienne 1 wierne spełnianie obo
wiązków lako prokurator powiato
wy. 

Uchwala się niniejszem złożenie 
podziękowania panu Jas O'Brien, 
auditora powiatowego i byłemu 
sekretarzowi tej Rady za jego peł
nioną służbę. 

Uchwala się wyrażenie ustępu
jącym urzędnikom powiatowym 
uznania za ich gorliwość w służbie 
powiatowej i powinszowanie po
wiatowi winońskiemiijiż w ostatnich 
latach posiadał tak dzielnych 
urzędników. 

Uchwala się, aby zapisano te 
uchwały do protokułu i doręczono 
kopie panów J. H. Perry, J. H, 
Jenkins, Frank L. Randall i James 
O'Brien. 

Na wniosek odroczyła się Rada 
na czas nieograniczony. 

J .  H .  P e r r y  
Przewodniczący Rady powiatowej. 
.Poświadcza: 

James O'Brien 
auditor powiatowy. 

PLAN JAZDY 
pociągów kolejowych 

w Winonie 
Chicago, Burlington & Northern 

Na północ. 
Depart. Arive. 

Chicago, St. Louis & Peoria Ex 4:00 a. m. 4.50 a.m 
Chicago ExDress 10.35 a* 11.25 a. m 

Na południe. 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. ni. 11:10 p. ra 

Chicago &St.Louis express 10.35 a* "-25 a. m 
wszystko dzienne 

Chicago & Northwestern. 
Odjazd pociągów 

Na Wschód. 
Chicago morning passenger E>: 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.io 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 
Chicago Evening Passenger, No. 1 (Ex. Sun.>7:20.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, No, 6 (Ex. Sun,) 1:50 P. M 

Chicago, Milwauke & St. Paul. 
Na Wschód. 

Depart 
Rock Island da* expess (ex Sun. 11:14 a. m 
Chicago express (daily, 6:21 p. m 
Fast Mail (daily! 9:50 p. m 
Chicago vestibuled [daily] 11:17 p. ». 

N a Zachód. 
Chicago express (daily] 8:46 a. m. 
Chicago vestibuled (daily) 4:38 a. m. 
Fast Mail [daily] 17:51 a. m 
Rock Island daliv express 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, 
Depart Arrive. 

Green Bay Passenger i):oo am 1:55 p 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

SENNIK 
— czyli — 

WRÓŻENIE ZE SNÓW 
— na — 

Przeszło ] 500 przypadków tfoifet) 
różnych starodawnych k*ffl 

:ehrane 1 por/ądKiem abecadłowyn 
i!a rozrywki i zabawy ciekawymi 

ludzi ogłoszone. 
CENA 15 o. 

Można te książkę dostai to 
mmi H DERDÓW SKIEGQ * 
Vi nona, Minn, 

DR. H. LICHTENSTEIN. 
wykształcony w Niemczech 
Łeharz i aknszer 

BIURO: 
Nać apteką J. W. LAUERA 

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

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

M Ł Y N  
C. W. AND1NGA 

na SUGARŁOAF 
pod Winoną 

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

We młynie najnowsze urzą
dzenia, dla tego mąka musi byd 
dobra. 

Pamiętajcie o 

Młynie na Sugaroaf. 
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. 

( f ( S « n  i l G R I C ł l  

B A N K  
Kapitał do okazania 

S100.000 

German American Bank 
Bog nliey Walii ot 3ciej 

Łatwo destaó pieniędzy osobom 
posiadającym kredyt po zwykłych 
procentach. 

Płaci procenta od pieniędzy od
danych do schowania tylko n^ozai 
Krótki. 

Załatwia takie przerwanie 
pieniędzy do Niemleo, Pros, 
Austryi 1 Rosyi. Bank ten jest tab 
pewny; że nawet Stan Minneeocki 
pieniądze swoje w nim przeohe 
wuie; 

Jan Łudung prezydent 
Peter Bub riceprez. 

111 
sławny 

DOWODZCA ROZBÓJNI 
KÓW XVIII WIEKU. 

CENA , ^ go 
w mocnej oprawie * 85 o. 

Maina ię książkę dostać w księ
garni 11. DFJRD O WSKIEQO w 
Wmona Minn. taó% ^ ^ 

«2.35 $2.44 $266$ Oto ceny, za które *a 
demu ofiarujemy s 

praesłać nasza doskonał 
wysokoramiennąmaszy n 

do szycia ALVAH SEWING MA. 
C11INE o siedmiu szufladkach i 
z wszelkiemi przyborami. Drzewo 
dębowe, albo orzechowe. W same? 
fabryce kosztują takie maszyny 
$5.25, a handlarze zwykle sprze
daję, je po $20.50, ale my pragnie
my tę naszą maszyuę wszedzie 
rozpowszechnić, 1 dla tego tak ta
nie ceny stawiamy. Kto potrzebuje 
taką, maszynę, niechaj do nas pisze. 
JNie żądamy zapłaty naprzód Freight 
sami opłacamy. Wy krajać to 1 
nam przysłać. 
ELY manufacturing 

309 Wabash ave., Chicago, 

W polskiej aptece 
MAXA GOLTZ 
272 E. 3rd fcitr. 

znajduje się 
BIURO BOKTOKi 

Dr.H. a WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga,, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku, 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 406 E. 4 Str. 

B2F"W polskiej aptecv cl 
tza i GerliOhera znajdziecie 
Dra Wahla cd godziny 2 od 5 
z południa 

WISOM mim ćmk 
W I N O N S  K  I B A N K  
( O S Z C Z Ę D N  O Ś C I ) . ,  
Przy ulicy Sglej-między 

11 li ca 11 i main i Center. 

Procenta płaci się 
dwa razy w roku 

od wszelkich złożonych w Banka 
pieniedzy, począwszy od $5.00 

Pożycza się pieniędzy na 
grunta. 

TRU8TEES. 
C.A. MOREY, Prest. R.B. BASFORD Vice Pre 

-F. A, KISINGt Treasurer. 
H. M. Kinney, R. B,_Basford 

H. Jenkins,. C. Camp. 

Pierwszy Polski 
Fabrykant TASAKI 

do zażywania. 
w AMERYCE. 

Wyrabia tabakę najlepszym* 
gatunku w sposób starokrajski. 

Po meważ praktyKowałeaa 1$ 
lat w Europie przy fabrykacyi 
tabaki ,przeto inogę sobie pochle
bić, iż wyrób tejże znam dokładnie. 

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

Proszę adresować/ 
iwuracY WOŁFF 

778 Dubois Str, 
Detroit, Mich 

Kuchai-r* 
POLSKA 1 - AM' 

W SKA 
lawierajfca 
kilka set 

przepisów kucharskich. 
dła młodych mężatek, kucharek 
gospodyń na tanie 1 smaczne pr*y-
rządzanie rozmaitych potraw, ft 
szczególnie zup, sosów, jarzyn^ 
potraw mięsnych i postnych s 
uwzględnieniem potraw polskich, 
mianowicie barszczu, bigosu, zra-
tów, flaków, i pieczywa amerykań
skiego ja<to to: cakes, biacuit# 

muffins, pies, ltd. 
CENA 60 

Moina tą książkę dostai to htią* 
yarni II. JDERD O WSKIEQO w 
Winoną, Minn 

COŚ PIĘKNEGO 
— w — 

Psviissiiei. 
Z a w i e r a :  

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

powiastka. 
4. Nieuczynność, powieść. 
5. Przeczucię, powiastka. 
6. Ludwika i Helena, powifiM. 
1. Złotówka, powiastkę. fń 
8. Trzy przyjaciółki, powiaitkft. 
CKNA 30 a. 

t,; Moina tą książkę dostai te ktię-
garni H. DERD O WSKIEQO m 
Wiaona, Minn 


