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WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

PONIEWAŻ BANKI Wi 
uońskie nie chciały udzielić 
parafii polskiei w  Winonie 
pożyczki na budowę polskiego 
kośouJi. utworzył się w 
naszeui irmście, za staraniem 
wielebnego ks. proboszcza 
Pacholskiego, polski bark 
parafialny, i to, jak zapewniają 
finaliści, na bezpiecznych 
podstawach. Polacy teraz biorą 
pieniąize z banków angielskich, 
a oddają je do swojego banku 
polskiego. Obrzeżono ich 
przecież, aby wszyscy naraz 
pieniędzy z dawniejszych ban 
ków nie wybierali, bo przez to 
larwo by mógł jeden albo 
drugi bank zbankrutować,i mo 
głuby w ten sposób wiele gro
sza polskiego przepaść. 

Nasz bank polski, rozporzą
dzający już 35 tysiącami dola
rów gotówki, wziął sobie 
przedewezystkiem za zadanie, 
dostarczać pieniędzy na budo
wę polskiego kościoł*. To też 
budowniczy p. Wasilewski 
prawe już zup.łuie wypł cjtiy, 
i dokończenie budowy wspa
niałej świątyni zapewnione. 

Po obcych Bankach w 
Winonie zuajduje się jeszcze 
około 150 tysięcy doi. polskich 
pieniędzy, z których przynaj
mniej polowa będzie wyjęta i 
do polskiego banku oddana. 
Inne banki płacą tylko 3 
procent od depozytów, polski 
bank zaś 6 procent. 

JAN BUCZYŃSKI wypro
wadził się do Pennsylvania 
gdzie ma siostrę, która tam 
pełniła obowiązki gospodyni u 
nieboszczyka ks. Dutkiewicza. 
Jego bankructwo, jako 
właściciela handlu drewnianych 
sprzętów drmowych, pewnie 
nie było bardzo rzetelne. 
Pozostało tam 700 dolarów 
niedoboru. Familia podobno 
wnet za bankrutem,zasłużonym 
apastołem smutne] pamięci 
Dr. Infamisickiego, podąży.— 
Krzyż na drogę! 

POLSCY STRZELCY w 
Winonie będą mieli wCzwartek, 
14 Marca, swój doroczny 
miting. Pożądauem jest, aby 
wszyscy jak jeden się zebrali 
w dom Marcina Kokowskiego, 
760 E. 2nd Str, o godzinie 
pół do Scnej wieczorem. 

I TO dla wielu pociecha.— 
Józef Data z 4tej wardy 
powjdział do naszego posłańca, 
gdy u niego był kolektować 
zaległy abonament za gazetę, 
że wkrótce pożyczy sobie 100 
dolarów i długi zapłaci.... 
Zobaczymy! 

CIĘTY polski Rydel wrył 
się w nasze zaufanie, kredy 
towaliśmy mu długi czas 
gazetę — ale rozumie się, 
pijaczysko i nam nie zapłaciło. 
Pociągnął nas za kieszeń, 
więc my pociągamy go za nos, 
aby wyciągnięty ryj ca długie 
lata piętnował tego rydla 
Darmoczytalskiego. 

FARMA w pobliżu Winony 
na sprzedaż. — 130 akrów 
dobrej roli i  15 akrów zagonów, 
na których chodują się jagody 
(truskawki). Bliższych szczegó
łów udzieli RedakcyaifoifofoXY?. 

MŁODZI ZŁODZIEJE Jan 
Turzyńsni i Stefan Sobczak z pół
dzikie! Polski pierwszej wardy, 
iuż oba] odstawieni zostali do za
kładu poprawczego dla zepsutych 
chłopców. Obaj włamali się do 
prywatnego domu, ukradli parę 
słojków z zaprawami, kilka chu
stek do nosa i zegarek. Ten zega
rek, gdy go sprzedawali, zdradził 
ich. lecz nie sprzedał go TurzyńsKi, 
tylko Sobczak — za $1,00. Z tego 
dolara dał potem Turzyńskiemu 
tylko 5 centów. — Rodzice młodych 
zbrodniarzy zapewniają, że ci skra
dzionych rzeczy w domu nie poka
zali, lecz sie niemi po yardach z 
innymi łobuzami podzielili. — Po
dobno w pierwsze] wardzie jest 
jeszcze więcej rozpsutych polskich 
dzieci, które już dawno powmoy 
się znajdować w zakładzie popraw
czym. 

WIEL. K* Karól Preiss, 
proboszcz tutejszego czeskiego 
kościoła, odebrał w końcu 
minionego mies ;ąoa czepki 
ty god i i  c Vychovatelz iopiskiem: 
Byto w wodzie, z vowodu zato
n i ę c i a  o k r ę t u  E L B A .  —  K s .  
Preiss przechowuje sobie to 
pismo jako drogocenną pa 
miątkę. 

DLA Nr. 3go KATOLIKA, z 
17 Stycznia 1895 r., wydrukowaliś
my dodatek, zawierający ważne 
sprawozdanie z obrad komisarzy 
uowiatowych— z podaniem nowych 
urzędników powiatowych,ich pensyi 
i t. d. Ponieważ odnośny dodatek 
w swoim czasie, przez jakieś nie
dopatrzenie, nie był włożony do 
wszystkich gazet, przeznaczonych 
dla naszych abonentów w Winonie, 
przeto starannie włożyliśmy go 
każdemu abonentowi winońskiemu 
w numer niniejszy, aby każdy 
abonent miejscowy mógł sobie to 
urzędowe sprawozdanie przeczytać* 

PROŚBA 
Do Szanovmych Członków 

Towarzystw Polskich. 
Szanowni Bracia! 

Wiadoma wam jest zapewne 
sprawa morderstwa spełnione
go w roku ubiegłym na osobach 
Fr. Gołębiewski i Piotrze 
Gaca. — Czynu tego dopuścił 
się Czech, Kryz, za co skazany 
został tyiko na 6 lat więzienia 
Tak łagodny wyrok zawdzięcza 
on znakomitej obronie swych 
rodaków, którzy nie szczędzili 
pieuiędzy, by tylko wyrwać 
z rąk sprawiedliwości zbrodnia
rza. Kara ta jsdnak nałożoną 
została jedynie za śmierć Fr. 
Gołębiewskiego. Obecnie w 
krótkim czasie ma nastąpić 
druga sprawa tegoż mordercy 
za śmierć Piotra Gacy. Otóż 
Czesi wszelkich starań dokła
dają,aby zebrać jak największe 
fundusze, celem obrony win
nego, a jeżeli się cfa, to i samą 
winę zwalić na osobę trzecią. 

Ze sprawy pierwszej przeko
naliśmy 8ię,iż obrona państwo
wa nie jest tu dostateczną i 
trzeba mieć specyalnego adwó 
kata, którego naturalnie 
opłacić należy. Na to my nia 
mamy funduszów. Czy jednak 
mamy opuścić ręó^ i pozwolić 
ze siebie szydzić Czechom? 

Udajemy się przeto do Was, 
Sł.  Bracia, z prośbą, abyście 
zechcieli wejść w nasze 
położenie i swemi datkami 
wesprzeć tę sprawę, którą 
powinniśmy uważać jako spra 
wę polską. Niech każdy co 
może ofiaruje, a zbierze się 
suma, którą będziemy mogli 
opłacić odwokata i Bóg da, 
nie dopuś ić krzywdy naszych 
braci. 

Ufui, że Szanowni Bracia 
zechcecie uwzględnić nas%ą 
prośbę, piszemy się z bratniem 
pozdrowieniem 

K  o  m i  t e t :  
Autoni Ruś, 
Witalis Diiewior, 
Fr. Gołębiewski. 

DOPISEK: Wszelkie pie 
niądze.jak>e Szanowue Towa 
rzystwa zebrać łaskawie raczy, 
prosimy nadsyłać pod adresem: 

Anton Rus, 
4811 S. Paulina Str., 

Chicago, 111. 

Cierpiąca kobieta 
dozna ulgi, zażywając odpowiednie 
lekarstwo. Jeżeli wskutek długei 
słabości przykrzy jej się życie, to z 
pewnością, jeszcze pomoże jej lekar 
stwo Dr. Pierce's Favorite Pre
scription. Jeźli jest zanadto spra
cowana, nerwowa lub wychudła, to 
po użyciu tego lekarstwo nowe w 
nią wstąpi życie i1 nowe siły. Jest 
to potężny środek wzmacniający, 
wynaleziony już dawno przez 
sławnego lekarza i używany we 
wszystkich przypadkach kobiecych 
słabości. 

Jeżeliby nie poskutkowało, 
pieniądze będą zwrócone. 

Kolonizatorzy Ameryki. 
Najdzielniejszymi kolonizato

rami Ameryki byli, począwszy od 
Ojca Marquette, misyonarze, tak 
katoliccy, jak protestanccy. Pół
nocny Zachód dzisiejszych Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północne] 
otworzyły zaś codopiero koleje 
żelazne. Ta zasługa należy się prze-
dewszystkiem Kolei Purlingtoń-
skiej. Hurmem wabiła osadników, 
którzy nad lej linią zakładali farmy. 
Kolei ta wchodzi dzisiaj już-, do 
stanu górzystego (Montana), a ku 
północy ciągnie się wzdłuż rzeki 
Mississippi z St. Louis aż do St. 
Paul. Względem bliższych szcze

gółów, dotyczących tej kolei,wzglę 
dem map i tykietów, zgłosić się do 
jakiego agenta lokalnego lub 
wprost do W.J. C. KENYON, Gen. 
Pass. Ag., St.Paul, Mmn. 

Zapłacili za Katolika. 
La Salle, Jan Nadolny 2.00 
Red Boru Michał Rutkowski 2.00 
Winona: Autoni Mauszycki 2.00 
Baltimore, Maciej Sobczak 2.00 
St. Paul,Wiel.Ks.R. Guzowski 2 00 
Reading, Jan Galman 3.00 
Union City, Stefan Ludwik 2.0(5 
Hbndricks, Nik. Domek^ 2.00 
Cincinnati; E Czerwiński 2.00 
Bessemer, Tomasz Rwspłok 2.00 
Dodge, Wawrzyniec Rudnik 2.00 
Isadore, Marcin Brzeziński 2.00 
Wilkesbarre, Antoni Ocbałek 1.00 
Poznań, Mich. Szczepan Wika-

ryasz 2.00 
Thorefare, Jan Olejniczak 2.00 

Przykład 
dla ludzi wykształconych nie 

mogących, znaleźć zajęcia. 

Chicago, 4 Marca. 
Szanowny Redaktorze! 

Racz umieścić w łamach swego 
pisma co następuje o życiu w hote
lu: Przybywszy do Chicago i szuka
jąc zajęcia, udałem sie do kompanii 
hotelowej Harvey & McGuire. 
Okazałem szkolne świadectwa, i w 
krótkim czasie dano rni posadę der
ka. Gdy przez jakiś czas rzetelnie 
pracowałem,dostałem posadę wyższą. 

Nudziło mi się jednak trochę, 
bo żadnego Polaka tu nie było,prócz 
mnie; urzędnikami hotelowymi byli 
Irisze, Niemcy, Anglicy, a nawet 
żydzi. Skoro przecież zostałem me
nażerem, starałem się i staram, aby 
i Polacy znaleźli tu posady.Za mojej 
też bytności już trzech Polaków 
otrzymało pracę. 

Dotychczas naśmiewano się tu 
z Polaków, teraz zaś mówią o nich: 
,,The Poles are all right. We find 
a variety in every nation, but it 
seems the Poles are more truthfull 
than others." — Dzisiaj już każde
go wieczora zastać tu można Pola
ków, gwarzących o starych dziejach, 
i miło mi jest słyszeć język oj czy s-
ty* • ! , Wszystkim kolegom, którzy 
opuścili zakłady naukowe, daję 
radę, ażeby każdy korzystał z talen
tu, jakim został obdarzony. Nie 
włóczyć się od miasta do miasta, 
wyłudzając [jak wiadomo] od roda
ków grosz ciężko zapracowany, 
przedstawiając się, czem się wcale 
nie jest, ale brać się do dzieła i 
szukać odpowiedniego swoim siłom 
cielesnym i zdolnościom zajęcia. 

Dużo wykolejonych polskich 
studentów wałęsa się po ulicach, 
szukając sami nie wiedzą czego. O 
prace zgłosić się nie śmią,nie czując 
w sobie do niej dostatecznej energii, 
odpowiedniego uzdolnienia. Przy
chodzi noc, a tu jeszcze nic nie jadł, 
i na nocleg pieniędzy nie ma. Wten
czas pycha na stronę, szuka roda
ków i prosi o centa. Pracuj i okaż, 
że masz jakieś zdolności i wytrwa
łość, a nie będzie ci trzeba o centa 
prosić. Kto chce znaleźć zajęcie, 
któreby mu dało uczciwe utrzyma
nie, niech szuka i puka, a znajdzie: 
— Pulsate et a p p a r i e t u r 
v o b i s !  

Z uszanowaniem 
A. J. KO TERAS. 

w Hotelu pp. Harvey & McGuires 
] 0 — 314 Clark Str. 

PRZESTROGA. 
Dobrze widzieć, słyszeć wiele — 
Ale mówić, przyjaciele, 
Lepiej mało, zawsze z miarą, 
Na zasadę bacząc starą: 

Jest to cnota nad cnotami 
Trzymać język za zębami. 

Nie obłudnie, zawdy szczerze, 
A gdy kłamać chęć cię bierze, 
Rozważ dobrze i stul usta, 
Bo przestroga to nie pusta:. 

Jest to cnota nad cnotami, 
Trzymać język za zębami. 

Chcesz powiedzieć jaką plotkę. 
Myśl, że masz na ustach kłódkę, 
Zamilcz lepiej, plotki szkodzą, 
W dobre imię braci godzą. 

Jest to cnota na cnotami 
Trzymać język za zębami. 

Jedno słowo szkodzi wiele. 
Tajemnicę przyjaciele, 
Gdy ci kiedy powierzyli, 
Nie wydaj jej w żadnej chwili. 

Jest to cnota nad cnotami, 
Trzymać język za zębami. 

Dwoje oczu do widzenia. 
Dwoje uszu do słyszenia, 
Jedne usta niebo dało, 
A więc lepiej mówić mało, 

Bo jest cnota nad cnotami, 
Trzymać język za zębami. 

J a n e k  z  S t .  V i n c e n t .  

Ifowy prezent 
dla 

abonentów KATOLIKA. 
Każdy abonent naszego pisma 

moŻ8 darmo dostać angielskie pis 
mo ilustrowane„The Heart," jeżeli 
napisze po nie do pma Dr, Miles 
— tego samego, co to w języka 
niemieckim umieszcza w Katoliku 
ogłoszenie o swojem lekarstwie na 

różne dolegliwości nerwowe i para
liż. Podać tylko, że się jest abonen
tem Katolika ż Winony i adreso
w a ć :  T h e  M i l e s  C o m p a n y ,  
Elkhard, Ind. 

W wspomnianem piścnie znaj
duje się szczegółowy opis czynności 
serca i możebnych jego zesłabień. 
Pomiędzy innemi dowiadujemy 
się. że każde uderzenie .serca wy-
wywiera 50 funtów nacisku, co 
stanowi 3,600 funtów na minutę, 
216,000 na godzinę i niepojętą licz
bę 5 184,000 na jednę dobe. 

THE MILES, Co., Elkhart, Ind 

CO SŁYCHAĆ 
RZYM. Oj«iec św. ukoń

czy w marcu br. 85 lit życia. 
Mimo podeszłego wieku jest 
czerstwym i pełnym siły 
duchownej. Długi wiek i 
dobre zdrowie zawdzięcza Pa
pież fizycznej budowie ciała, 
oraz regularnemu a pełnemu 
umiarkowania życiu. Przez ciąg 
długiego i pracowitego żywota 
swego cieszył się on zawsze 
dobrvm zdrowiem i raz tylko, 
gdy liczył 35 lat, zapadł na 
t>fus. Siła wzroku Papieża 
jest dobra — jest to jednak 
nieco wzrok t. zw. dalekowi-
dzów. Papież może pomimo 
to czytać gazetę bez szkieł; 
słuch Papieża jest doskonały. 
Papież od lat długich jada 
bardzo umiarkowanie a napo 
jów również bardzo mało 
używa. Oto zwykła dyeta 
Ojca św.: na śniadanie fili
żanka kawy z mlekiem i nieco 
chleba; na obiad zupa, goto
wana sztuka mięsa lub pieczeń 
cielęca z kartoflami łub iuną 
jarzyną, oraz kieliszek wina, 
jak na obiad. Papież nie pije 
win innych jak czerwone, a 
unika win ciężkich. Niekiedy 
pomiędzy obiadem a kolacyą 
spożywa talerz zupy. Dr. 
Lapponi, przyboczny lekarz 
Leona XIII, mówi, że on eam 
może na obiad zjeść tyle, co 
Papież zjada przez cały tydzień. 
Skoro tylko pogoda jest 
piękna, przechadza się Ojciec 
św. codziennie w ogrodach 
watykańskich. Jakkolwiek wy
gląda bardzo mizernie, posiada 
siły fizyczne większe, niżby 
się można spodziewać. Leon 
XIII przyzwyczaił się do tego, 
iż nie potrzebuje wiele snu, 
3 do 4 godzin w nocy,i wstaje, 
wcześnie zrana. Jedyną ozna
ką nędziwego wieku jest u 
Papieża nerwowe drganie mu 
HZkułów, na które cierpi. Duch 
jeijo i umysł ]est zupełnie 
jasny, a pamięć zadziwiająca. 
Jest niestrudzonym pracowni 
kiem i poświęca pracy zwy
czajnie 15 godzin dziennie. 
Od godziny 9 z rana do 2 z 
południa odbywa przyjęcia, a 
resztę dola poświęca rozli
cznym obowiązkom swego 
wysokiego urzędu. 

AZYA.—Dwie najgłówniej-
sze twierdze chińskie, Artur i 
Wei-hai-wei, są w ręku 
J aponcay^ów, droga do stolicy 
Chin stoi prawie zupełnie 
otworem, a powietrze choć 
bardzo surowe i zimne, ni e  

zdoła chyba wojska japońskie
go powstrzymać. Wszakże 
przy zdobywaniu fortecy Wei 
hai-wei było 40 stopni zimna, 
a Japończycy mimo to nie 
wahali się przypuścić szturm 
i zwyciężyli. Podobno Rosya, 
Fraucya i Aogiia chcą wpły 
nąć na cesarza japońskiego, 
aby stolicę Chin, Pekiug, 
zostawił w pokoju, ale pytanie, 
czy Japonia zechce usłuchać 
rady trzecich. Warunki poko 
ju ze strony Japonii są 
następujące: Wynadgrodzenie 
pieniężne w wysokości 1000 
milionów (1 miliarda) dolarów, 
zwierzchnictwo uad Koreą, 
odstąpienie zdobytych części 
Mandżuryi, wolny handel w 
całem państwie chińskiem 
i zajęcie obu fortec chińskich 
aż do wypłaty wynagrodzenia 
pieniężnego. 

WIEDEŃ — Cesarz nie
miecki Wilhelm brat tutaj 
udział w pogrzebie feldmar 
szałka wojsk auatryackich 
arcyksięcia Albrechta, który to 
w r. 1866 na kwaśne jabłko 
pobił Włochów — pod miastem I 

Custozza, w Lombardii. 
UL'!* Hi 

SAN FRANCISCO. — Wiado
mości z wysp Hawajskich opiewają, 
że sąd tamtejszej nowej rzeezypo-
s po li tej iuż wydał wyrok na 
spiskowców, którzy usiłowali się j 
obecny iv.ad obalić" 

Zrzucona z tronu królowa JLi-
liounokolani skazana na 5 lat wię
zienia. Przy wodev rozkeszu VV]{COx, 
Seward, Rickard i Guiiek skazani 
każdy na 35 lat więzienia i $10,000 
kary. Kilkudziesięciu rozkoszan 
ukarano wygnaniem. 

Z Washingtonu. 
Generalny pocztmistrz Bissel 

podziękował za swój urząd, a w 
jego miejsce prezydent Cleveland 
mianował generalnym pocztmi-
strzem sławnego prawnika Wm. L. 
Wilsona, twórcę znane] taryfy o 
zniesieniu wysokich ceł. 

Grypa. 
Podczas grasowania jej w ostatnich 

czasach było faiUeni uderzającym,że ci 
co używali Dr Kinga nowego wynalazku, 
nietylko szybko wyzdrowieli, lecz już 
nie doznawali wigeej skutków niebez
piecznej choroby; zdaje sig, że to 
lekarstwo Dosiada szczególniejszy moc 
szybkiego leczenia, nietylko w ptzypa-
dach grypy lecz we wszelkich chorobach 
gardł*, żołjdka i płuc; wykurowało też 
nawet astmg i cigżlae febry. Spróbuj i 
bądź przekonany, że cig nie zawiedzie. 
Butelka na próbg darmo. 

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

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

wym, spróbuj bitru elektrycznego. 
Jiźh po grypie jesteś słabym i niedo
łężnym, użyj bytru elektrycznego. To 
lekarstwo działa bezpośrednio na w§-
trobg, żołądek i nerki, łagodnie dopo
magając lym organom do spełniania ich 
funlscyj. Jeżeli cierpisz na ból głowy, 
znajdziesz prgdkg, i trwała pomcc, za-
źywajgc 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. ave., i 54 
Lincoln ave., róg 5 ave, Milwaukee, 
Wis. 

KSir&tena masc Arni
ko W 24. 

Najlepsza maść na swieme ca 
rany, pochodzące z cieć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody^, 
popukane rę<je, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli z u peł-
nie u:e zadowoli, pieniądze bed$« 
zwrocoae. Cen.i: 25 centów pudeł' 
ko. Można dostnó w Aptece 

Maqle, Pharmacy w Milwaukee* 

NOWY SALON Braci Grie-
sel, w bloku Peloera,z głównym, 
winder,i od Market ulinv, 
jest wiele ob^en.iejszy.,aniżeli 
by? t^n, który ci panowie dorąd 
ilz>er*vli. Przsuiąg-ł mianowicie 
gości ta okoliczność, że w 
główne] sdi s \ stoły i mnogie 
krze«ł<), a nadto osobny pokój 
dla chcący* li s :«-dzieó osob
no. Ludzi w tej, po starokra] 
kraj^ku urządzonej, oberży 
zawsze jąk w ulu, lecz nairno-
to każdy szybko dostanie 
czego zm2ąda,i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy teraz w całem 
mieście wygodniejszej gospody 
nie znajdą, jak u Grieslów, a w 
połączonej ich z salonem; 
groserni wszystko mogą kupić, 
oo z miasta dla kuchni i stołu 
sprowadzać muszą. Powietrze 
t»k w salonie, jak i groserni 
jak najczystsze i w obydwóch 
jawsze przyjemnie ciepło. 
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; Winonie ; 
X X 
x wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarskie x  

xroboty akcydensowe, jako to: ^ 

l ECMSTYTUCYE, PLAKATY ^ 
XNAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH? 

* POTARYW8XE <1 7YWE7Y ; 
5 mwjsw ; 
* SZCZEqOLNIE DO F(AQHUNKOW. X 
X ty PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO > 
x  NA POLSKI uskuteczniają się, przy mniejszych rękopi-
^sach, bezpłatnie; przy większych za jaknajskromniejszem x  

X wynagrodzeniem. x 
x Drukujemy przy 4tej ulicy, w północno-zachodnim * 
X narożniku BLOKU KILLIANA * 

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

Ed. F. MUES 
Walne pospieszne 

W  ¥  P l t Z E D  A  W  A  N I K  

w 60 dniach. 
Towary sprzedawaae będą za bezcen, aby 

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

pełnemi prawdziwemi liczbami: 
PIÓRA OD ŻYWYCH GĘSI USTA

WICZNIE W ZAPASIE. 

ED. F. MUES 
105 E. 3rd Street. 

WINONA, MINN. 


