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WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

BRACT WO Trzeźwos i sw. 
J ;j 11 a Chr/^icieli? o brak) na 
r o k  n a s t ę p n y  t a k i  m > w y  v a -

r z - \ \ :  
Leon Winczewski prezydent. 
Teofil Gruchała vice-prezydent. 
Djminik Hamerski, sekretarz,ob

rany po raz dziewiąty. 
MichaiC^apiewski vice sekretarz. 
Ferd. Slagowski kasyer, na 2 lata. 
Michał Jaszewski i Jan Wryóza, 

opiekunowie kasy, 
Woic. Kosobuclu marszałek. 
Jakób Wróblewski odźwierny. 

D o  i :  J i  o  r  u  g  w  i  B r a c k i e  j .  
\Vawrz5'niee Biskup. 

Fr. Skuczyński. 
Bractwo członków liczy 53. 

JAN ROGERS, farmer, na
padnięty niedawno przed mos
tem wozowym po wisconsio-
skiej wtronie rzek*, umarł parę 
dni temu w i utejszy m miejskim 
szpitalu. Lekarze orzekli, iż 
śmierć nastąpiła wskutek 
opilstwa. Niespodziany ten 
obrót, rzeczy pewnie ułatwi 
napastnikom wywinięcie 
się od więzienia karnego. 

KUPIEC p, Edward Mues, 
105 E. 3rd Str., codopiero 
odebrał z Hamburga śliczne 
koronki i obsady na suknie oraz 
inne rzeczy do przystrojenia 
sukien damskich. Sprzedaje je 
teraz taniej, niż dawniej. 

W SALONIE Braci Olszew
skich przy piątej ulicy będzie 
w najbliższą Sobotę, 19 Stycz
nia. losowanie na rozmaite 
ptactwo domowe, a także na 
maszyny do szycia oraz na 
konie. 

NASZ POZŁOTNIK p. 
Teofil Gowin zajęty jest od 
poniedziałku ustawianiem zło
conych figur rozmaitych 

świętych na wieżyczkach nasze
go nowogo kościoła, Skoro^srod' 
kOwa wieża$ a raczej kopula, 
130 stóp, będzie skończoną, 
przyjdzie na jej szczyt figura 
św. Stanisława Kostki, Patro
na kościoła. 

NOWY zarząd naszego LE
GIONU POLSKIEGO: 
Jan Rymarkiewicz kapitan 

po raz Bmy. 
Jan Herek porucżmk 

po raz 3ci. 
Wojciech Warszewski wachmistrz. 
Kasper Kujawa podporucznik 
Leon Dorsz prezydent 

po raz trzeci. 
F. Pałubicki v. prezydent 
Jan Rymarkiewicz sekr. prot. 
Michał Sadowski sekr. firn. 
M. Bambenek kasyer 

po raz czwarty. 
August Wręcz chorąży 
W. Warszewski poseł 

Opiekunowie kasy:Jan Sadowski 
i F. Lubiński. 

Lzgton liczy członków |50. 
Ogólny majątek jego wynosi 
1244.35. 

Zapomoga dla ezlonuacho 
rego wynosi $3.50 tygodniowo. 
Pośmiertne po nim $100.00. 

Posiedzenia Legionu są co 
pierwszy Czwartek w Polskiej 
Hali Akcyjnej. 

Z Nebraski. 
W Omaha 4 Lutego będzie 

proces niewiernych, warchołów 
% Antonim ludą na czele, 
przęciw Najprzewielebnlejsze 
mu Biskupowi ks. Richardowi 
Scannell. Polacy Omahoscy 
shaóbili się z przyczyny 
szubrawców kilku. Koszta 
procesu wynosić będą do 
paru tysięcy, 

Kamiński w Omaha ani 
nawet schizmatyckim księ 
dżem nie jest, bo szubrawiec 
Yillate, co go święcił, nie jest 
prąwym biskupem, nawet 

święceń kapłańskich nigdy me 
uzyskał, a zatem, jak jeden, 
tak i drugi są tylko szarlata
nami-

Ośmnastu bezbożnych trzy
ma się Kamińskiego, a cala 
parafiia, 150 fatnilij wiernych, 
należy tylko do wielebnego 
ks, proboszcza Węgrzynow
skiego. K'*. Węgrzynowski 
mieszka u Niemców, polskie 
uabożeństwa w ich kościele 
odprawia, płaci za każdym 
razem, a Niemcy śmieją się t 
Polafców, że kilku wichrzycie
lom dali się w pole wywieść. 

(J wiel. ks. Jana Monety w 
Nebrasce dnia 6 Stycznia 
odprawi! prymicye wiel. ks. 
Jan Belzowski. Dzięki Bogu! 
Winszujemy! 

Stanisław Woźniak z Boie-
szyna, Valley Co., Nebr., 
przez nieurodzaj na farmie 
zadłużonej zbankrutował* i 
uciekł do Prus. Gdy go na 
ostatku widziano, złorzeczył 
spekulantom, którzy pokazali 
Polakom drogę do puszcz 
Nebraskowskich i ich tamdo-
tąd zaprowadzili na głód i 
uędzę. Gdyby ci sami ludzie 
przed 20 laty byli się osiedlili 
w Wisconsinie lub Minnesocie 
i tyle lat tak ciężko pracowali, 
już by się byli pobogaciłi — 
a dziś farma w Nebrasce, choć 
duża, figę warta; gdy musisz 
ią sprzedać, nikt nie chce 
kupić* chyba za bezeeu. Co 
drugi lub trzeci rok posuchy 
lub przymrozki wszystko 
niszczą. 

Leonowi Jeżewskiemu w 
Elbie nie świetnie idzie, gdyż 
nawet na wykupienie lajcensu 
na salon musiał pożyczyć. 

Stary Misyoęarz wielebny 
ks, Sebastyański kupił sobie 
farmę &u Poznaniu, Nebr., i 
ną niej gospodaruje. 

Wiel. ks. Jan Moneta wy
budował wspaniałą plebanią w 
Smartyille, Nebr., gdzie od 
Lutego będzie mieszkał. 

mu „zuchwałości oficerskiej, i 
skromny % natury, wymawiał si§ 
od zaszczytu. Po upadku powstania 
znalazł zajęcie i przytułek w dzie
dzicznym dziś majątku Parusze-
wskich Obudnie, Póki siły star
czyły gorliwie i umiejętnie zarzą 
dzał naonczas lasami, w roku I8ó3 
sprawował rządy gospodarskie, w 
czasie-.gdy dziedzic włości osadzony 
był w Moabicre za. udział w powsta
niu. Gdy wiek siły fizyczne star
gał, zawsze jeszcze starał sig o 
umysłowe dla siebie zajęcie i do
kończył żywota lubiony i szanowa-
ay od wszystkich, którzy go znali. 
Zabiegli wością i oszczędnością uskła
dał sumę 14,300 mkŁ Pieniądze te 
zapisał na Pomoc Naukową. Odsetki 
mają służyć ku wychowaniu ucznia 
szkół wyższych. Pieniądze te zostały 
już złożone przez p. M. Paruszew. 
w odpowiednie rgce. Cześć zacnemu 
patrvocie, niechaj ziemia, którą 
tak gorąco kochał, lekką mu będzie! 

NISZCZY 
wszelkie zarodki choroby które 
osłabiają lub zanieczyszczają 

KREW 
zasadniczą podstawę zdrowia, która 
zaohowuje ludzi od wszelkich 

CHORÓB. 
Przeszło 100 lat doświadczeń 

wy kazało,że 
DR. PIOTRA GOMOZO 
przeczyszcza i odświeża krew i le
czy Reumatyzm, Choroby Krtani, 
Zatwardzenie, Ból Głowy, Choroby 
flerek, IVodną Puchlinę, Choroby 
kobiet, Febrę, Cierpienia Skórne, Ho
le i Wrzody Kości, Bóle Krzyży, 
odurzenie, Zarodki Raka% oraz 
wszelkie Choroby powstajęoe z 
nieczystości krwi i niezdrowego 
żołądka. 
DR. PIOTRA GOMOZO 
jest nieodzownym środkiem domo-
wym. Nie jest to medycyna apte
karzy sprzedają ją tylko specyalnie 
upoważnieni agenci. Jeżeli w wa
szej miejscowości nie ma agenta 
piszcie do 
DR. PIOTRA FAHRNEY, 

112*114 S. Hoyne ave. 
CHICAGO, ILL. 

Zgon weterana. 
Poznań, 2 Stycznia. 

Przed kilku tygodniami złożono 
do grobu w Parlinie zwłoki jednego 
z weteranów z roku 1830. Był nim 
Antoni Łada. Zasługi jego równa
ją się tym, jakie inni bohaterowie 
w wal&acli o niepodległość położyli, 
słuszne mu zatem należy się uznanie. 
Łada jako młodzieniaszek z uniwer
sytetu wstąpił,porwany zapałem, ao 
szeregów narodowych. Trudy i 
boje znosił wytrwale mimo słabej 
konstytucyi, a biorąc czynny udział 
w wszystkich bitwach i potyczkach 
jako szeregowiec a potem feldwebel 
8 mego pułku, kilkakrotnie był 
ratlńym. Przełożeni za waleczność 
posunąć go chcieli do stopnia ofi
cera, lecz jak sam mówił, brakło 

Wiek i odpowiedzial
ność idą w parze. Żaden lek nie 
może istnieć 100 lat chyba że 
posiada istotnie wielkie zalety. 
Kombicya ziół korzeni z Których 
się składa DR. PIOTRA GO 
llOZO była wynalezioną 100 lat 
temu przez I>r. Piotra Falir-
ney. Od tego czasu zawsze 
używano ją do przeczyszczania 
krwi i odnaWiania systemu ludzkie
go. Nie aptekarze, lecz miejscowi 
agenci GOMOZO sprzedają. 
Piszcie do Or. Peter Falirney, 
Chicago, lii. 

List Oefrcitra do swojej 
Joni. 

Sercym Najukochańsza Józia? 
Kiedy ranny zwonek zwoni 

na ranne powstanie zaraz szedłbym 
do mej Juzi dać pocałowanie, bo 
tyś dla mnie taka słodka moja 
Juzia miła; żeś mi całkięm moią 
głowę zawróciła? twoje oczy jak 
maniicher tak celnie strzelają cóż 
tam z tego kiedy ręce twoje/nic nie 
dają! nie bądź skąpa i pamiętaj 
na twego wojaka, żołnierz bierze 
co sie daje to natura taka. i choć 
pysiu twój tłuściutki tak jakby 
kotlety, cóż mam z tego kiedy 
kiepsko karmią mię niestety? prze
cież lepsza ta je1 Bohu z krzywym 
nosem Kasia z pod farnego kościo-
Ją tak ęi karmi swego Stasia 
mego lancmatta z dziesiątego cugu 
popamięta on dobrze tako kuchnie 
długo. proszę kochana Juziu jak 
ten list dostaniesz to nie gardź 
moją proźbą^ i hunorem frejtra 
tylko bądź taka dobra i odpisz mi 
czy będzie co ź mego koehania bo 
jaK nie tobym sobie innej poszu
kał. Na ten przykład Kaśkę bo 
przy niej to się nie jeden Żownież 
wychował.Dziś nie mogę dosiedziec 
tak mi ci pilno do ciebie a pamię
taj i o wódce tylko me jakiej bąć 
bary tylko tei fajnej coś ixii to ras 
dała jak twoja pani poszła na szpa-
cyr. przydałoby się i parę grajca
rów na fundę feldfeblów bo im da 
raźniej urlop do ciebie, a pamiętaj 
że źołnież wszyćko bierze, przy-
praszam że brzydko pisomne bom 
w mantlu i piuro złe tem. kończę 
swoje wyrazy tylko ci serdecznie 
Pozdrawiam uściskam całuje w 
pysiu twój kochający cie 

Gefrajter M. L. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA!' 

ZA. TANIE PIENIĄDZE 
mogą dostać piękną fotografią 
abonenci naszej gazety w 
pięknie urządzonej pracowni 
panów ROBERT MORGENEIER & 
DEGUIRE, 211—E. 3rd Str., w 
blofcu P e 1 z e r a. A tniauo-
wicie wykonywać będą odtąd 
w tej sławnej pracowni cały 
tuzin gabinetowych fotografij, 
za 2 dolary, zamiast za 3 
doi., ale tylko dla abonentów 
KATOLIKA, 

Jak wiadomo, słynie zakład 
fotograficzny panów M o r -
g e n e i e r a  i  D e g u i r e  
jako na)lepszy w mieście. 

Zapłacili aa Katolika. 
Lemont, Józ. Fol us 2.00 
Grand Rapids, Rev. Agatlisr 2.00 
Chicago, Augustyn Bachiński 1.00 
Souih Bend, Stan. Liiozvk 2.00 
Bremond, JakóbSachowiak 1.00 
Dodgo, Mikołaj Łosiński ^()0 
Owa-onna, WojciehNaraozewski2.50 
SOUK Repids W. Sempowska 1,00 
Shaft Antoni Witkowski 2.00 
Stephen, Fr. Kurowski 2 00 
Alberta, Wiel. X. M. Miklaszew

ski 5.00 
Passaic,M. Matkowski 2.00 

" Fr. Oleś 2.0o 
Bay City, AiexinderNi.edzielski2.00 
Shenectady, Stanisław Borucki2.0C 
Ironwood.Wiel.X. K. Biernarz2.00 
Newark, Antoni Pilsza 2 00 
Bay City St. Jonas 2.00 
Baltimore Jan Łukaszewski 2.00 

" Felix Jachelskl 2.00 
Duluth, Marcin Musolf 2.60 
Ossineke, Tomasz Adamski 4.00 
Lemont, Wiel X. Kozłowski 2.00 
Ledoux, Wojciech Sobiech 2.00 
Swan River, S. S^bkowiak 2-00 
Vesselleyville,w.X.Augustyński2.00 
Chicago. Fr. T. Wołowski 2.00 
Bay City, Zuch Kuba 2.C0 
St, Paul, Wiel.X.D. Majer 2 00 
Winona, Wiel. X. Pacholski 2.00 

IW Nasz podróżujący a-
gentp. Wawrzyniec Radomski 
skolektował i przesłił do 
kasy. 
Minneapolis, Władysław Ma

jewski. 2.00 
" Wojciech Sznlz 2.00 
" Juliusz Szajnert 2 00 

• " Ignacy Stnykowski 2.00 
" VViel. X.Jażdżewski 2.00 

Delano, C. Czok 2.00 
" Wiel X.Zawawadzlu 2.00 
" Maciej Funcz 2.00 

WillowRiver. Stef. Dunajski 1.00 

Skrzyneczka do listów. 
O b r a ż o n e m u  p r z e z  Ga 

zetę Katolicką: Nic Pan sobie z 
tego nie rób. Wiemy, że połowice 
tych dwóch, którzy zresztą nawet 
swego nazwiska podpisać uie umie
ją, żyją w bliskich stosunkach z 
panią Nowacką, żoną swojego męża 
z pod Nr. 319 Broadway. — Ta 
też, a nie jej mąż, abonuje Katoli
ka. Podobne ,.na wiarę" złączone 
stadła dobrego imienia Jfańakieg-a 
8plamić nie mogą. 

Z u c h o w i  w  B a y  C i t y .  
— Dopiero za tydzień! 

O p a s ł e m u  g r o c e r  n i  
k o w i w B. C. — Przejrzyj 
organ Zjednoczenia Pol. Rzym. 
Kat., a przekonasz się, że i ta 
niby święta gazeta pisze o księ
żach, jak n. p. Dębskim, Koła 
szewskim, Barszczu i wielu innych. 
— A czy Menażer chicagoski 
lepszy od tych? Lepiej byś pilno
wał swojego buzinesu i swej nie
mieckiej żony. — Jeżeli ci tego 
nie dosyć, to możesz każdego razu 
więcej dostać z tej samej beczki, 

^ullena masc Arni 
ko w a. 

Najlepsza maść na swieoie na 
rany, pochodzące z cięć, przetarcie 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane rę<3e, odciski ora? wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł 
nie nie zadowoli, pieniądze będą 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

Eagle Pharmacy w Milwaukee. 

Grjpa. 
Podczas grasowania jej w ostatnich 

czasach Jjyło faktem uderzającym, źe ci 
co używali Dr Kinga nowego wynalazku, 
nietylko szybko wyzdrowieli, lecz już 
nie doznawali wigcej skutków niebez
piecznej choroby; zdaje sig, że to 
lekarstwo posiada gzczegółniejsz§ moc 

•szybkiego leczenia, nietylko w przypa-
daćh grypy.leczwe wszelkich chorobach 
gardła, żołądka i płuc; wykurowało też 
nawet astmg i cigźkie febry. Spróbuj i 
bgdź przekonany, że cig nie zawiedzie. 
Butelką na próbg darmo. 

Można dostać w aptekach pod 
Orłem Jna W. S.Tomkiewicza and Bro. 
456 Mitchell, iii^ róg 2. ave., i 547 
Lincoln*ave., róg 5 ave, Milwaukee, 
Wis. 

TANIE FOTOGRAFIE n 
M o r ^ e n e i e r a .  

Siła i zdrowie. 
Jeżeli, nie czujesz sig silnym i zdio-

wym, spróbuj bitru elektrycznego. 
Jtźli po grypie jesteś słabym i niedo
łężnym, użyj bytru elektrycznego. To 
lekarstwo działa bezpośrednio na w§-
trobo, żclgdek i nerki, łagodnie dopo
magając tym organom do spełniania ich 
funkcyi. Jeżeli cierpisz na ból głowy, 
znajdziesz prfidkg i trwał§ pomcc, za
żywając elektrycznego bitru. Jedna 
próba przekona cig że to jest lekarstwo 
którego ci potrzeba. Jedna butelka 
kosztuje tylko 50 centów. 

Można dostać w Aptekach pod 
Orłem Jna. W. S. Tomkiewicza 
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2 
aypi., i 547 Lincoln aye., róg 5 
ave., Milwaukee, Wis. 

Z South Bend 
(Indiana). 

W każdym porządniejszym 
salonie w nsszem miesć«<9 
można posmakować znakomi
tego piwa, wyrabianego w 
Cincinnati Brewing Co. Piwo 
butelkowe tego browaru roz
wozi się do każdego miasta. 
— Staoya czyli skład tego 
piwa znajduje się na rogu ulic 
Chapin i Ford. Agentem dla 
miasta South Bend jest pan 
Pesco. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

///r',/- i v : 

stanę. 

_ Nowi abonen
ci powinni koniecznie 
jeden rok naprzód o-
placić abonament za 
„Katolika". 

IMjleicletóe 

im , Utti> Wt&QW. 
®ie folgenbc lebljafte ©djilbcrung hntb mit arofeem 

SntereftK werben: „SĄ fatm bas ftuntbfe, ftte= 
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nur ciiugcrmafjeit ba<5 tobtc ©eful)l in i^ncn ju 6e= 
feitigen. jgiibem Ijatte id) cin eigeniljUmlidjeS ©Ąiuft. 
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SJlagen. aicrjte r.annten meiit Seiben eine f^leicljenbe 

fiir tuelĄe e§ feme §ilfe giebt. SĄ lunr ein» 
unbeinljalb Saljrc beftanbig tn firjthĄcr JBe^anblung, 
o^ne bejottberen Siufeen gu entpfangsit, ais uttr eine 
Slnjeige iiber 3>*. miUź' tKcfjotaliiłc ^tcrUisie 
bor Stugeit fam. toorauf id) ntir eine berf^affte 
nnb e§ einaune^men 6egann. 23unberbar ais e§ Elin-
gen mag, naĄ nur iwenigett 3;Qgcn toar iebe ©jiyr beS 
frie^enben ©efiitjIS berytfitounoen unb niefit bag ge» 
ringfte 8lit3eiĄen einer 2BieberfcI)r Sorljanben. SĄ 
fii^le mid) ie&t fo too^I al§ je unb ijafce geęii 5pfunb an 
©etuidjt gugenommen, cbtnoljl ba§felbe bon 170 5Bfb. 
au? 137 gefurifeu mar. SameS^ane, Satftue, Q. 

Br. ffiies' lOTiue iji[|i. 
Sr. MIU8* Olcftotfttfbc SłctSijKC iff i&ei alien 

StpotljeJem unter auSbxiicflidjer ©arantie m fiaben 
ober e§ Tann bireci bon ber ©r. 3JltIe» ©Jebicai So., 6lf« 
^art 3nb., burd) eiitienbung be§ jpreifel fcesoaen toer« 
ben. 1 j?laf$t foftet 11.00; 6 glajdjcjt ęb.oa irefefwi, 

ALOSf X /i.l.MKDEłl 
a zarazem 

BOIKDIK GHOUSE 
na sprzedanie. 

Z powodu śmierci mojego męża 
pragnę wyrentować mój salon 
wraz z dużą stajnią. Dzier
żawca przejmie na sie zapłacony 
licence. Przy salonie od dawna ist
nieje dobrze prowadzony Boarding-
house. W okolicy jest bardzo wiele 
polskich farmerów, należących do 
polskiego kościoła w sąsiedniej pa
rafii w Śwan River. Mój adress: 

JÓZEFINA KUKLIŃSKA. 

Little Min n. 

NOWY SALON Braci Grie-
se),w bloku Pelcera,z głównym 
wchodem od Market ulicy, 
jest wiele obszerniejszy, aniżeli 
by) ten, który ci panowie dorąd 
ozierżyii. Przyciąga mianowicie 
gości ta okoliczność, że w 
głównej sali są stoły i mnogie 
krzesła, a nadto osobny pokój 
dla chcących siedzieć osob
no. Ludzi w tej, po sl.arokraj-
krajsku urządzonej, oberży 
zawsze jąk w ulu, lecz mimo 
to każdy szybko dostanie 
czego zwżąda,i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy teraz w całem 
mieście wygodniejszej gospody 
nie znajdą, jak u Grieslów, a w 
połączonej ich z salonem 
groeerni wszystko mogą kupić, 
co z miasta dla kuchni i stołu 
sprowadzać muszą. Powietrze 
tak w salonie, jak i groserni: 
jak najczystsze i w obydwóch 
zawsze przyjemnie ciepło. 
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x wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarskiej 
roboty akcydensowe, jako to: 

KONSTYTUOYE, PLAKATY 
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X 

XNAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH x  

jj WWRYM8ZE i TY W ETY i 
32CŻ£QÓLNIE DO F(AQHUNKOW, x 

^•PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGOx  

XNA POLSKI uskuteczniają się, przy mniejszych rękopi-^ 
^sach, bezpłatnie; przy większych za jaknajskromniejszem x 

x wynagrodzeniem. x 
x Drukujemy przy 4-tej ulicy, w północno-zachodnimx 
>< narożniku BLOKU KILLIANA ^ 

x Naprzeciwko POCZTY. ^ 
X DOKŁADNY ADRES DRUKARNI KATOLIKA: x 
xH. Derdowski, Polish Printing Office,Oposite Post Office, Winona, x 
xMinn. X 
X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

M. R. MUES 
Walne pospieszne 

WYPRZEDA W ANIE 

w 60 dniach. 
Towary sprzedawane będą za bezcen, aby 

zrobić miejsce dla towarów wiosennych. 
Teraz czas kupować towary, markowane 

pełnemi prawdziwemi liczbami: 
PIÓRA OD ŻYWYCH GESI USTA

WICZNIE W ZAPASIE. 

ED. F. MUES 
105 E. Srd Street. 

WINONA, MINN. 


