
WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

LISTOWI, którzy zastępują 
uiywa]?scego obecnie wakacy 
ko.egę, p. Marcina Daszków 
skiego, sauć nie mogli się z 
poc^ą ku dobrze zorientować w 
jego dntrykcie, bo w przesz-
iyiri tygodniu wiele gazet io 
na^y.h abonentów, kt.óre w 
zwykły ni czasie oddaliśmy na 
pocztę, woale adresatom w 
dom ive zaniesiona. — Nuaie 
rów z przeszłego tygodnia 
mamy jeszcze; dostatkiem, i 
każdemu w ten sposób po 
fcrzy Nudzonemu abonentowi, 
możemy po lednvm dostar
czyć.. b\l-3 tylko o to do nas 
r-ię Łglosił. 

W1NOŃSKI SĄD DIS 
TRYKTOWY nie przyzwolił 
żadnego odszkodowania wdo
wie po czeskim mularzu 
Sznajdrze, który utracił życie 
przy podwójnem zarwaniu się 
cysterny przy dawniejszym 
szpicelu św. Józf-fd. Sędzia p. 
G,)ii!d przekonał bowiem 
przysięgłych, ż^ mularze pra
cujący przy owej cysternie 
sami b«,li winni swojemu nie
szczęściu. 

DWA BANKI w ostatnim 
czasie zbankrutowały, W 
niebardzo wielkiej odległości 
od Wi:iony: w Sc. Charles, 
Minn., i w Like C>ty, Mmn. 

UMARŁ dawniejszy sędzia 
pokoju w naszem mieście, 
Jakób Story, przeżyw 
szy Ut 73. 

W WIĘZIENIU miejskiem 
siedzi obecnie dwóch polskich 
łobuzów z Winony.za kradzież 
zegarka: Jan Turzyński, lat 
16, i Stefan Sobczak, łat 14 
Pierwszy ukradł zegarek 2 
domu pewnego majętnego 
obywatela i dał go Sobczakowi 
do sprzedania: Gdy go ten 
sprzedał u zegarmistrza za 
dolara, kradzież wnet się 
wydała. Sędzia Allen zamy
śla obu młjdych zbrodniarzy 
posłać do szkoły poprawy. 
Jeden z braci Sobczaka już 
tam za jakąś zbrodnią pokutuje. 
— H;ińba dla rodziców, 
którzy uganiając się w swojej 
chciwości tvlko za dolarem, 
tak zaniedbują dzieci, że te 
wychodzą na złodzieji. 

co SŁYCHAĆ. 
Z ROSYI nadeszła smutna 

wiadomość. Wszyscy się 
spodziewali, że nowy car 
będzie łagodniej rządy spra
wował, niż jego ojciec, że 
nada więcej wolności obywa
telom, a nawet że dopuści ich 
do głosu i rady w sprawach 
państwowych. To się wszystko 
teraz rozwiało. Onegdaj 
zjechały się deputacye z całego 
państwa, ażeby złożyć parze 
carskiej życzenia z powodu 
ślubu. Car podziękował im za 
życzenia, przyjął podarki a w 
końcu dobitnym głosem tak 
rzekł: Słyszę, że niektórzy 
marzą niedorzecznie o tem, iż 
chcę pozwolić, ażeby ziemstwa 
miały też głos przy sprawach 
państwa. Niech każdy sobie 
spamięta, że wszystkie moje 
siły poświęcę dobru ojczyzny 
drogiej, lecz że taksamo, jak 
mój ojciec, stale i mocno 
samodzierstwo moje będę 
utrzymywał. To znaczy, że 
młody car chce rządzić, jak 
ojciec, sam, jak mu się podo
ba, bez pytania się obywateli, 
bez względu na życzenia ludu. 
Zdawało się, że jutrzenka 
lepszej przyszłości pokazała 
się nad Rosyą.Lecz te słowa 
carskie ją zagasiły. 

Sławny powieściopisarz ro
syjski hrabia Tołstoj otwarcie 
powiedział carowi, że przez 
zdradzenie swoich zasad 
samodzierczych, bardzo utra 
cił w kraju na popularności. 

PETERSBURG. — Licz
na delegacya chińska 
przywiozła carowi jako 

prezent ślubny wielkie zapasy 
kosztownych materyj jedwab
nych oraz różnych dzieł 
sztuki ze złota, porcelany i 
innych kosztownych kruszców. 
Cesarz chiński widocznie 
przylizuje się carowi, aby mu 
dopomógł w wojnie przeciwko 
Japończykom. 

SHANGHAI.—Przypłynął 
tudotąd angielski okręt 
wojenny Alacrity z Wei Hai 
Wei, z wiadomością, że 
Japończycy zburzyli wszystkie 
tamtejsze porty/ z wyjątkiem 
fortów na wyspie Lin Kung 
Tao. 

CESARZ WILHELM w 
dzień swych urodzin wydał 
rozkaz dzienny do całej 
niemieckiej armii. W rozkazie 
tym jest mowa o wielkich 
zwycięstwach armii niemiec
kiej przed 2 5 laty. Pułki, 
które brały udział w tej wojnie, 
a zostały odznaczone przez 
cesarza Wilhelma, mają w 
dowód uznania tych wielkich 
zwycięztw, od 15 czerwca r. 
b. do 10 maja r. p. przy 
wszystkich uroczystościach 
wieńczyć swe ehorągwie 
i sztandary liściem dębowem. 
Nadto mają na własny koszt 
monarchy być pobudowane w 
zwierzyńcu berlińskim i 6<alei 
zwycięstwa"posągi wszystkich 
książąt brandenburskich aż 
do cesarza Wilhelma I.Ma to 
być postawione na pamiątkę 
25 rocznicy zwycięztw 
niemieckich w wojnie 
francuzkiej i na pamiątkę 
założenia Rzeszy niemieckiej. 
Wszystko to zostało 
ogłoszone przez „Reichsanzei-
gera" w nadzwyczajnych 
dodatkach. Żadna gazeta 
przedtem o tem nie wiedziała 
Dowiedział się o tem jednak 
organ socyalistyczny ,,Vor-
waerts'1, tak, że wszystkie te 
wiadomości podał równocześ 
nie z, ,Reichsanzeigerem'9. 

W kołach berlińskich wy
wołało to wielkie zdziwienie, 
30 , ,Vorwarts" musi widocz
nie być w bliskich stosunkach 
z wysokiemi kołami dworskie-
mi, które o wszystkiem 
dokładnie go informują. 

rzypuszczają, że ,-, Vorvarts" 
musi mieć swoich współpra
cowników w biurach ministe-
ryalnych i urzędowych. 

Dobra farma 
11 a sprzedaż. 

4uu akrów ziemi, z tych 200 
pod pługiem, 10U akrów łąki i 100 
akrów pastwiska wraz z zabudo
waniami, mam zamiar z wolnej ręki 
sprzedać, ponieważ przzprowadzam 
sig z powrotem do miasta, aby 
dalej prowadzić mó] fach rzeźni-
czy. 

Farma położona w polskie] 
okolicy, 7 mil od polskiego koś
cioła w ladependenc oraz od kolei 
żelaznej. 

Sprzedam akier po 10 dola
rów a gotówki tyJko 1000 dolarów 
bym żądał zaraz przy sprzedaży. 

M. KOENIG 
farmer w Montana, Wis, 

Z Torunia. 
Dnia 29go Stycznia obcho

dził tu ks. Emil Sehmeja, 
proboszcz przy koloiele ś<v, 
Jana, 25 rocznicę swego 
urzędowania proboszczowskie 
go w tej parafii. Odznaczył 
się mianowicie przyozdobieniem 
kośoioia i sprowadzeniem 
Sióstr Elżbietanek. Wstępem 
do uroc2ystego obchodu był 
wieczór muzykalao»wokalny, 
urządzony 28 z. m. o godz. 
7mej na sali strzelaicy przez 
Towarzystwo Piusowe pod 
kierownictwem ks. prob. dr, 
Klundra, który też przemówił 
i zakończył okrzykiem na cześć 
obecnego w sali jubilata. Były 
następnie śpiewy, deklamacye, 
dyalog w potakim i niemieckim 
języku. W sam dzień rocznicy 
o godz. 9tej ks. jubilat 
wprowadzony procesyonalnie 
do kościoła, odprawił w 
asystencyi księży Teofila 
Schulza i dr. Bernarda Pawlic
kiego nabożeństwo dziękczyń 
ne. Kazanie wygłosił ks. 
prob. dr. Klunder. Po mszy 
św. odśpiewano ,,Te Deum'', 
po czem znów w procesy i 
odprowadzono jubilatą do 

plebani*. Tam różne deputacye 
składały swe życzeuia.Wieczo 
rem o 8 godzinie był korowód 
z pochodniami. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Farma 
11 a sprzedaż. 

Położona blisko Winony, w 
kawałkach od 20 do 40 akrów. 
Grunt przy samej rzece, bardzo 
tani -

Wm. ROESNER 
205 — 207 E. 3 Str. 

Winona, Minn. 

^ulleaa iiiasc Arni-
kowa. 

Najlepsza maść na swierne na 
rany, pochodzące z cieó, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popgkane rgse, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądzs będg 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

jEagle Pharmacy w Milwaukee* 

Marzec. 
W kościele rzymsko-katoJic-

kim, aż do roku 1752, Marzec był 
pierwszym miesiącem, a rok roz
poczynał sig 25 Marca. We Fran<-yi 
Marzec uznawanym był lako pier
wszy miesiąc w roku, aż do roku 
1564, aż oredziem Karola IX Sty
czeń.uznano początkującym mie 
siącern. Za Francyą poszła Szkocya, 
w r. i.599, lecz Anglicy wahali się 
ze -zmiany jeszcze prawie wiek cały. 
Jeżeli w Marcu będziesz chciał 
odbyć, dłuższą podróż, wybierz 
Kolej Burlingtońską. Względem 
bliższych szczegółów, map, lub cen 
jazdy zgłosić si§ do agenta miej -
scowego lub wprost do W. J. C. 
Kenyon, Gen, Pass. Agent. St. 
Paul, Minn. 

Gwarantowana kuracja. 
Upoważniamy naszego ogłaszanego 

aptekarza do sprzedawania Dr. Kinga 
nowego odkrycia na suchoty, kaszel, i 
ziębiaczki. Jeżeli to lekarstwo nie po' 
może, możecie butelk§ oddać, a dosta
niecie pieniądze zwrócone. Nie mogli
byśmy zrobić tej oferty, gdybyśmy nie 
wiedziełi, że można pofegać na lekars
twie zwanem Dr. King's New Discovery 
Butelka po $0 00 i $1.00 

Możoa dostać w opiekach pod 
Orłem Jna. W. S, Tomkiewicza 
and Bro, 456 Mitchell ul., róg 2 
ave.; i 547 Lincoln ave., róg 5 
ave., Milwaukee, Wis. 

nOROBOBSM 

DARMOCZmLSCY. 
KŁA81 I. 
wfiiien za Katolika. 

Pogoda Jan Pittsburg 3.00 
Polski August Duluth 3.80 
Prajzner Joz. Holyok 3.25 
Prymankiewicz Tom. Detroit 3.25 
Rakowski Michał Bay City 3 50 
Rajca Fr. Detroit 3.50 
Rudnik Ignacy W. Superior 4.50 
Stnidra Andrzej Ashton 2.80 
Światowiak Walenty Toledo 3.25 
Szymański J. South Chicago 5.25 
Thimm Fr. Sheboygan 3.50 
Tomański Walenty Toledo 3.50 
Tomczyk Józ. Buffalo 3.50 
Warszewski Ignacy Detroit 3.35 
Wieczorek Ludwig La Salle 4.50 
Witecki I. A. Minonk 3.00 
Wochnik Alex. .Little Falls 3.15 
Wojtecki Michał La Crosse 3-15 
Wolny Geo. Gaylord 315 
Wróbel Jan Toledo a.35 
Wrzesiński Marcin Bay City 3.50 
Zieliński Bronisław Wadena 3.50 
Zmyślony Roch Red Jacket 3.00 

KLASA II. 

Erie, Kitowski Jakób 3.30 
Freeland Rev. I. Maszotac 4.20 
Detroit Kopackj Juliusz 3.30 
Arcadia Koszny Ignacy 4.20 
St. Cloud Kotowski Jan 3.70 
St Paul Kruszewski Adam 4.00 
Duluth Kubiak S. 4-30 
Little Falls Kutzmąn Szymon 3.80 
Bay City Lachajewski M. 3 65 
St, Paul Lemke Juliusz 5.00 
Michigan City Markowski M. 3.50 
Gr. Rapids Miszkiewicz Stan 3.20 
Erie Mruczkowi T 3.10 
Detroit iSakielski Józ 3-50 
Red Jacket Nowak Fr. 5.00 
Ledoux Pawlyta Wawrz. 4.50 

KLASA III. 

Badura Jan Ashton 3.65 
Nowicki Ignacy Ashton 3.00 
By lic Jan, Omaha 3.65 
Człapa Józ., Stephen 3.65 
Bogusławski Fr , Mich. City 3.70 
Bartol Piotr, St. Paul 5.20 
Bikulski M. B., Amsterdam 3.85 
Grzegorek Fr., New Wawerly 3.80 
Foltyński George, Ledoux 4.65 
Grzegorek Fr.. Hurley 3.00 
Baranowski Gustaw, Bgyent 2.65 
Adamowicz B. Philadelphia 2.25 

34 S. Front Str. 
Wieluński K., Jersey City 3.00 

830 Newark avts. 
Falkenburg Karól. Chicago 3.75 

550 lyoble Str. 
Turski A, Plymouth 2.25 
Steyenspoiat, Kutela Jan 2.00 
Owatonna, Nowakowski W. 2.50 

(Ciąg dalszy nastąpi.^ 

Książeczka dla młodych 
ludzi. 

Wiele ludzi cierpi na stare 
lata za grzechy młodości. Każdy 
młody człowiek powinien sobie 
przypominać boskie hasło ,,Poznaj 
siebie samego!" Dla tych którzy 
pragną pozriać, jak zachować czer-
stwość, siły i zdrowie w młodości, 
by potem w starszym wieku 
człowiek mógł znosić czekające 
nań trudy, wydaliśmy książeczkę, 
i posełamy ją pod byle adresem, 
starannie opieczętowaną w pełnej 
kopercie. Przesłać tylko do nas ](J 
centów w znaczkach pocztowych, 
w liście opatrzonym takim adresem; 
Worlds Dispensary Medical Asso 
ciation, 663 Main Str., Buffalo, 
N. Y. 

Ed. F. MUES 
Walne pospieszne 

WTPKZEDAWANIE 

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. 3rd Street. 

WINONA, MINN. 

Modne damskie staiiikl. 
11 a rychłą wiosnę. 

Damy zaczynają teraz nosić 
suknie, przy których stanik 1 
tunika jakby robione były podług 
zupełnie odrębne] mody. Ilustrowa. 
ne pisma modniarskie firmy Mo 
Dowell & Co,, zawierają różne 
wzory do takich staników, jaku też 
tunik, co w tem miesiącu podnosi 
ich wartość. 

Bliższe szczegóły o panujące] 
obecnie modzie sukien damskich 
można znaleźć w następujących 
nowoyorskich pismach modni ar-
skich, wydawanych przez firmę A. 
McDowell & Co: 
La Mode de Paris, 13.50 rocznie 

lub 35 centów kopia; 
Paris Album of Fashion, $3.60 

rocznie, lub 35 centów kopia; 
TheFrenchDressmaker, 13. rocznie 

lub 30 centów kopia/ 
La Mode, najlepsze familiine pis 

mo modniarskie sv Ameryce, 
kosztuje tylko 81 50 rocznie, 
albo 15 centów egzemplarz. 
Nie kupować z kramiku gar/e 

ciaskiego innego pisma modniar* 
skiego, ]ak pow,yżej wymienione, 
albo też zamówić sobie które z 
nich wprost od Wydawców, pod 
adresem: McDowell & Co, 4 West! 
14th Str., JSew York City, New! 
York, I 

rn 

Fi'zewfiduik 
Od czasu jaktylko powstał Elect 16 

Bitter, wyrobił on sobie popularności 
jest to też lekarstwo najskuteczniejsze 
na wszystkie dolegliwości żołądka, 
wątróby i nerek. Leczy ból głowy, 
niestrawność, zatwardzenie i wypgdza z 
ciała malaryą. Za dobry skutek ręczy 
sig przy każdej butelce, ałbo wrócone 
bgda pieniądze. 

Jłlożua dostać w aptekach pod 
Orłem Jna W. S. Tomkiewicza and Bro. 
456 Mitchell ul , róg 2. aye., i 54 
Lincoln ave., róg 5 ave, Milwaukee, 
Wis. 3N 

NOWY SALON Braci G-rie-
sel,w bloku Pelcera,z główr.ym 
wchodem od Market ulic?, 
jest wiele obszerniejszy,, amżcl 
by* ten, który ci panowie dotąd 
dzierżyli. Przyciąga mianowicie 
gości ta okoliczność, ie w 
głównej sali są stoły i mnogie 
krzesła, a nadto osobny pokoj 
dla chcących siedzieć osob
no. Ludzi w tej, po starokra] 
krajsku urządzonej, oberży 
zawsze jąk w ulu, lecz mimo 
to keźdy szybko dostanie 
czego ZBŹąda,i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy teraz w calem 
mieście wygodniejszej gospody 
nie znajdą, jak u Grieslów, a w 
połączonej icih z salonem 
groserni wszystko mog;ą kup ć, 
co z miasta dla kuchni i stołu 
sprowadzać muszą. Powietrze 
tak w salonie, jak i groserni 
jaknajczystsze, i w obydwóch 
zawsze przyjemnie ciepło. 

5HS5SH5B5H5ESH5E5E5H5H£rSSaSH5H5H5H5B5E5Z5H5H5H5H 

Poniżej podajemy dokładną odbitkę jednej strony okła
dki, w której jest zapakowane 

DR. PIOTRA G0M0Z0 

słynny środek do czyszczenia krwi. Przy kupnie trzeba ści
śle na to uważać, aby dostano prawdziwe a nie naśladowane 
lekarstwo. 

Oszuści i bezsumienne osoby usiłowały od czasu oszukać 
publiczność i zamiast pożądanego lekarstwa Dr. Piotra Go-
mozo podsunąć tanie przedmioty pod fałszywym pozorem, że 
są „zupełnie tak dobremi — zupełnie temi samenii." Te mię-
szaniny, chociaż nie zawsze są niebezpiecznemi, to jednakże 
nie mają wcale żadnej wartości. 

DR. PIOTRA 

G O M O Z O  
OSTATNI I NAJWIĘKSZY 

WYNALAZEK STUIECIA. 
Dar Boga natury dla człowieka. 

Stary Dr. PIOTR FAIIRNEY pochodził z rodzi
ców Szwajcarskich, a urodził się w Lancaster, Pa., 
w przeszłem stuleciu. Osiedlił się i praktykował me
dycynę w Washington pow.. Md., aż do śmierci; me-
dyc.yny jego były w używaniu od owego czasu. Słyn
ny jego Czyściciel Krwi uczynił więcej dla cierpią
cej ludzkości, niż jakakolwiek inna znana medycy
na, lecz dopiero jego wnuk, lekarz i praktyczny che
mik miał doprowadzić nieocenione to lekarstwo do 
obecnego wysokiego stopnia doskonałości. 

GOMOZO 
składa się z przeszło trzydziestu różnych gatunków 
importowanych i krajowych korzeni, kor, ^liści, sie
mion i jagód, o których wiadomo od wieków, żo po
siadają w najwyższy stopień przymioty lekarskie, i 
wyleczy wszystkie choroby pochodzące z KRWI, i 
jest używane na 
Zatwardzenie, Konstypacyę, Ostry i ner

wowy ból głowy, Dolegliwości wątroby, 
Dolegliwości żółciowe, Żółtaczkę, Reu

matyzm, Podagrę, Trudność tra
wienia, Niestrawność, Różę, Gli
sty, Solitery, Wodną ęuciłlinę, 

Neuralgię, Dreszcze i febrę, 
Peryodyczny ból głowy, Nie

mą gorączkę, Szkrofuły 
czyli królewskie zło, 
Pryszcze, Wysypki, 

Krostki, Wrzody, 
Odęcia, Tetter i 

słony rlieum, 
Parszywą głowę, Liszaj, Wrzody i bolą

czki, Ból w kościach, boku i głowie, 
Dolegliwości niewiast, Niepłodność, 
Bladą chorobę, Wychudzenie, Ogól

ną słabość, Rakowe humory, Can
ker, Bronchitis, Źarnice, He
moroidy, Zawrót głowy, Bóle 
w krzyżach, Dolegliwości 

nerek. 
(j^- Co do przepisów jak używać, zobacz drugą 

stronę tej okładki. 

PRZYGOTOWANE PRZEZ 

C H I C  
CENA, $1.25 ZA BUTELKĘ. 

1 

Agenci dla Dr. Piotra Gomozo są rzetelnemi, prawemi 
osobami, którzy sami doświadczyli leczących przymiotów te
go lekarstwa, a którzy w wielu przypadkach przyjęli tę agen-
cyę więcej dla wyświadczenia usługi ich przyjaciołom i są
siadom, niż dla pieniężnej korzyści, jaką odnoszą. 

Gdyby wam kiedykolwiek ofiarowano naśladowane lub 
podrobione Dr. Piotra Gomozo, to donieście o tem natych
miast do głównej kwatery w Chicago, 111. Przez to oddacie 
grzeczną usługę, a sprawa zostanie natychmiast szybko i do
kładnie zbadaną i wyśledzoną. Adresujcie zawsze do 

DR. PETER FAHRNEY, 
112 S. HOYNE AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS. 
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