
Za dwa tygodnie 
publikowani będą, na 
tem miejscu wiadomi 
Dłużnicy ,,Katolika" 
z księgi Nr. 17, tu
dzież bohaterowie z 
Teki Darmoczytal-
skich, Nr. 77. 

SZERYF ŚCIGAJĄCY 
DARMOCZYTALSKICH. 

__ Nasz podró
żujący agent p.Waw
rzyniec Radomski bę
dzie w przyszłym 
tyeodaiu w Omaha, 

v 

Nebr. 

Nasz Prezent 
wart przeszło $1.00. 

Każdy nowy abonent, 
który teraz naprzód zapłaci 
całoroczny abonament, w 
kwor.ie $2.00, dostanie od nas 
w podarunku za dolara i 10 
centów książek z pomiędzy 
niżei podanego spisu. Taki 
sam podarunek damy każdemu 
staremu abonentowi, który 
teraz cały rok naprzód gazetę 
nasza opłaci, wszełako naj
mniej do Stycznia i896 r. 

Mpis książek, jakie 
KATOLIK na prezent 

ofiaruje. 
1) OBRAZKOWY KALEN 

DARZ MARYANSKIna roA 1895 
— c dwoma lużnemi kolor owemi 
obrazami, z których jed.en przedsta
wia Kościuszkę, a drugi Przenaj-
Moiąlzzą rodziną. — Cena 2«5 c. 

2) WESOŁY WIERSZOKLE
TA. Powinszowania na wszelkie 
przygody i zaprosiny na wesele z 
wielu obrazkami 2© e. 

3) PRZYGODY LORKA. 
Ciekawe opowiadanie z czasom śre
dniowiecznych 10 Polsce 15 c. 

4) PROROCTWO MICIIAL-
DY. Króloice) ze tśabby, 13 Sy billi 

15 u. 
5 0  O  J a n i e  T  w  a  r  c i  o  w -

sH.im, wielkim czarowniku. 15c. 
•i) Bajka o Trzech Braciach, z 

który cli  dwóch b\ło mądrych, a 
jeden giupi, o zielonym wężu, i 
burym kocie i o sroczce bez 
ocrnna c* O 

7) Żyd wieczny tułacz 10 c. 
&) Testament Piotra Wielkie-

gv 5 C 
11) Pi' O l' o C t W i o 

P o : * .  1 5 c  
10) Żywot Kościuszki 20c 

i  l) M ę c z e ń s t w o 
św. Dziewicy" Krystyny 10c. 

12) Kaszubi pod 
W i edn i em 10c 

13) Książeczka dla 
d u s z  n a b o ż n y  e n  

PREZENT 
dla abonentów 2 dołu 

płacących. 
1 )  K a l e n d a r z  M  a  r  y a  ń  •  

s k i na rok Pański 1895. 
2 )  W e s o ł y  W i e r s z o l e -

t a: — Powinszowania na wszelkie 
przygody, Zaprosiny na wesele 1 
pioseneczki weselne—z obrazkam). 

3 )  P r z y g o d y  L o r k a .  —  
Ciekawe opowiadanie z czasów 
Piastowskich. 

|W Jeżeli abonent zamiejsco
wy, zapłaciwszy 2 dolary zaleqlego 
abonamentu, praqnie dostać, codo 
piero wyszczególniony prezent, 
powinien razem z abonamentem 
nadesłać 5 centów na przeselką 
pocztową. Inaczej wcale od nas 
podarunku nie dostanie. 

Kto pocztą 
przeseła abonament 
dla „Katolika," skła
dając w swoim urzę
dzie pocztowym go
tówkę, temu dają na 
poczcie modry papie
rek, zwany, „Money 
order." — Niektórzy 
myślą, że to kwit, i 
sobie go zatrzymują. 
Ale tak nie trzeba 
robić. Money order 
czemprzędzej posłać 
należy wydawcy,,Ka
tolika" do Winony, 
bo musi go okazać na 
poczcie Winońskiej; 
inaczej ta nam pie
niędzy nie wyda. 

AMERYKA 
ROBOTA w niektórych 

Stanach już dzisiaj idzie lepiej, 
niż przeszłego roku w polowie 
lata. Szczególnie w pilach i  w 
stalowniach niezwykły ruch 
się rozpoczyna. W Penusylvanii 
prawie wszystkie od iawna 
zamknięto stalownie otwarto. 
W Wisconsioie już parę dużych 
pił w ruch puszczono. Koleje 
na gwałt rozpoczynają budowy 
— przy mostach, stacyach, 

przy sypauiu nowych torów 
itd. Szczególnie wiele zaczęły 
budować stare koleje na Pół
nocnym Zachodzie, jak n. p. 
Sf. Paulska, North Western 
i Burlingtońska. — C^asy, 

Bogu dzięki, dla robotników 
się poprawiają, a i pszenica 
wnet pójdzie w górę, b > han
dlarze zboża przeczuwają, że 
wnet, z powodu niedoboru 
wskutek zeszłoroczne) posuchy 
na Zachodzie, zabraknie tniesz 
kańoom Stanów Zjednoczonych 
pożywienia. 

te dostarczą około 500 wago
nów nasion różnego gatunku 
Jak wiadomo, 43 powiaty 
stauu Nebraska nawiedzone 
zostały suszą i nieurodzajem. 
Dla obsiania gruntów tych 
potrzeba będzie około 15,000, 
000 busali ziarna i nasion. 

Z RH1NELANDER, Wis., 
donoszą, iź w borach tamtej
szych roboty się już skoń 
czyły. 

PITTSBURG, Pa: Gór 
nicy tutejszego obwodu po
stanowili na swej konwencyi 
żądać 69 centów od tony jak 
dawniej płacono, lub zastraj 

kować. 

W NEW ORLEANS kilku 
ludzi zmar2ło podczas zawiei 
śnieżnej, podobnież w Rich 
mond. 

W KALIFORNII, raróz 
zniszczył do szczętu zbiór 
pomarańcz. 

MINISTERSTWO rolnictwa 
publikowało w tych dniach 
raport o klęsce zeszłorocznej, 
spowodowanej suszą. W Ne-
brasce zebrano w roku 1893 
127,200,000 buszli kukurydzy 
(kornv), a w r. 1894 tylko 
13,855,000, czyli mniej 153, 
345 000 buszli w wartości 
$36,000,000. W Południowej 
Dakocie zebrano w. 1893 roku 
20 521,000 buszli kukurydzy, 
r. 1894 tylko 1,490,000. W 
Iowie, gdsie zwykle zbiorą 
rocznie 250,000.000 do 350, 
000,000, w zeszłym roku było 
tylko 81 340,000. Kansas 
produktował zamiast 140,000, 
000 tylko 41,700,000, czyli 
za 21 milionów dolarów mniej 
Doliczywszy do tego straty 
innych stauów, można śmiało 
twierdzić, że straty za samą 
kukurydzę wynosiły 200 
milionów dolarów. Jedynie w 
południowych stanach udała 
się kukurydza. 

CHICAGO. — D*ie tutej
sze poranne gazety demokra-
tyczuz angielskie ,,Herald" i 

nad rzeką Monongheh 200 
ludzi, poszedł za przykładem 
tegoż i także podwyższył płacę. 

MANITOWOC, Wis. — 
Syndikat, który w przeciągu 
roku zakupił w Mtnitowoc i 
okolicy wiele gruntów, zakupił 
teraz za $13,000 realność, na 
której znajduje się i^rtak firmy 
Carl Zander & Cj. Co syndykat 
ów zamierza uczynić z grunta 
mi, których już za $100,000 
uakUi.il,oiewiadomo,ale słychać 
że członkowie syndykatu są 
akcyonary uszami kompanii 
kolejowej, która chce pobudo 
wać kolej, kończąca się w 
Manitowoc. Ile w tem prawdy, 
oiewiadomo, gdy ż żaden z 
nich nie chce powiedzieć co za 
cel mają te zakupy gruntów; 
Panuje tutaj ogólne mniemanie 
że w tym roku zostauie pobu
dowana kolej mająca dochodzić 
do jednej z głównych kolei 
Zachodu. Przyniosłoby to mias
tu ogromn4 korzyść. 

Głuchoty nie można 
wyleczyć 

środkami, nie sięgającemi do do
tkniętego fcłonki ucha. Głuchota 
następuje z powodu zaognienia się 
blon wzdłuż rury uszne]. Gdy ropa 
te błony zupełnie zniszczy, wtedy 
ciężko słuch przywrócić. Na dzie
sięć przypadków głuchoty dziewięć 
spowodowanych bywa przez katar. 

Zapłacimy 100 dolarów za każdy 
przypadek spowodowany przez katar 
którego by nie mogło wyleczyć 
lekarstwo Hall's Catarrh Cure.Zgło 
sic się po cyrkularze darmo 

F. J. CHFNEY & CO,. 
Toledo, Ohio. 

Sprzedaje s'ę w apteKach 
po 75 c. 

KONGRES 53 już się 
i-ozjechal Przekupstwem swem 

ociężałajią okrył on całe 
Stany Zjednoczone hańbą. 

14) Pół mę d 1 a bajek 20 c 
15) Wałek na jarmarku 

Zabawna powieść wierszem 20c 
16) HISTORY A ALI BA

BY czyli Czterdziestu Roz 
bojników 20 c. 

Szanowni Abonenci niechaj 
raczą w liście, w którym 
przesełają pieniądze, wyszcze
gólnić tytuły książek, jakie 
pragną dostać, wybierając tak, 
aby wartość pożądanych ksią
żek nie przewyższała jednego 
dolara i dziesięciu centów. 

NAŁOGOWY karciarz 
Harry Hayard w Msnoeapolis 
najął chłopa, który zab :ł jego 
bogatą kochankę, a gdy go 
przyaresztowuno i stawiono 
przed sąd przysięgłych, zwalał 
winę tego morderstwa na 
swego brata.Rozprawy sądowe 
ciągnęły się przeszło miesiąc, 
lecz ostatecznie jednak, w 

5c.! poniedziałek bieżącego tygod-

,,Times" 
jedną pod 
Herald'1. 

połączyły 
nazwą 

się w 
,,Times 

nia, skazano Harrego Hayarda 
na karę śmierci. 

STANY Illinois i Missouri 
obiecały nieszczęśliwym far
merom wNebrasce swą pomoc. 
Każdy powiat wymienionych 
wyżej stanów obowiązał się 
dostawić dla farmerów Ne-
braski wagon nasion. Oprócz 
tego etany Iowa, Minnesota i 
Indiana obiecały też przyjść z 
pomocą. Obliczono, iż stany 

MILIONER nowojorski, 
William K. Yanderbilt, otrzy
mał rozwód ze swą żoną Alvą 
z domu Sunith. fani Yander
bilt otrzymuje opiekę nad 
dziećmi, które ma wychować 
w Stauach Zjednoczonych. 
Otrzyma też wcale „przyzwo 
te'' utrzymanie od rozwiedzio
nego mąż«, który odstąpił jej 
pałac marmurowy w New 
Yorku na własność i płacić jej 
będzie $300.000 rocznie. Van 
derbilt ożenił się w roku 
1878, licząc lat 29 s  teraz 
podróżuje w swoim pysznym 
statku po Morzu Sródziem 
nem, w towarzystwie lakiejś 
panny Neustretter. 

MEKSYKO. Na Inter 
Ocean kolei podczas wypadku 
kolejowego zostało 70 osób 
zabitych. Z ciężko rannych 
jeszcze pięć osób umrze. Kolej 
ma straty przeszło $50.000. 

PITTSBURG, Pa, 13 Marca. 
— Górnicy tutejszego obwodu 
są wielce uradowaui wobec 
dobrych widoków zwycięstwa. 
Właściciel kopalni W. P.Rend 
z Chicago zatrudniający w 
swych Kopalniach nad koleją 
Pan Haodle przeszło 700 ludzi 
oświadczył, iż podwyższy płacę 
na 69 ct,. jak to górnicy 
żądają. Wszyscy wrócili dzisiaj 
rano do pracy. I W, Rischor, 
zatrudniąjący w swej kopalni 

Rzeź w Armenii, 
(POD TURKIEM). 

Gazety europejskie podają 
sobie straszne szczegóły o 
mordowaniu Armeńczyków 
przez Turków — opowi i dane 

niby przez prałata armeńskie
go Khirmir,- : 

R<eź Armeń'zv'rów w gó
rach Sasscun bj łi skutkiem 
złego tureckiego rządu. W ar 
meńskich prowincyach podle 
głych Turkom, zasada okru 
cieństwa i ucisku od wielu lat 
była utrzymywana. Ja sam 
byłem naocznym świadkiem 
wszelkiego rodzaju okrucień 
siwa. Rzeciwiśeie całe 50 lal 
mego życia upłynęło wśród 
tych prześladowań w Armenii. 
Lat temu 20 lub 30 lud 
armeński, którego poziom 
umysłu był niski, mógł pojąć, 
dlaczego te nieszczęścia uań 
spadały. Ogóluie myślał, że to 
są kary za ich grzechy. Obecnie, 
kiedy naród począł myśleć, 
doskonale rozumie, jaka jest 
przyczyna tych prześladowań. 
Z początku protestował;, potem 
czynuie się bronili, w końcu 
otwartą rozpoczęli walkę. 
Wtedy Turcy zrozumieli cale 
niebezpieczeństwo, i dla tego 
chcieli schwytać wszystkich, 

nych żywcem w dół i zako-
nych, a na straż postawiono 
żołnierzy, by żaden z nich 
nie uszedł śmierci. Odtąd 
rzeź dalej się ciągnęła. Młodzi 
i starzy byli zabijani, kobiety 
i dziewczyny hańbione. Większa 
część Armeńizykćw, którzy nie 
byli zabici, uciekli do Rosyi. 
Niektórzy z nich 3  są w 
Ty flisie, niektórzy przyszli do 
Ecmiodzin i opowiedzieli o 
swoich cierpieniach. Dokładna 
lirzba uwięzionych jest mi 
niewiadoma, lecz myślę, że 
ich jest przeszło 2000. Samych 
księży jest od 40 do 50 
wliczając w to biskupów i 
archimandrytów. Prawie wszy
scy są niewinni. Są w więzieniu 
jako polityczne przestępcy. 
S~.an tureckich! więzień jest 
okropny. Jakiś jgzakonnik był 
przybity gwoździami do muru 
i uwoluiony z tej katuszy i 
męczarni w przypuszczeniu, iż 
był przestępcą, aczkolwiek 
był niewinny. Wiełu więźniom 
ręce skrępowano łań juchami 
lub wsadzano w kleszcze, 
podczais gdy na głowę posta 
wiono coś podobnego do 
do doniczek koprowych, które 
rozpalano zarzącami węglami 
do najwyższego stopnia gorąca, 
Ztąd wielu zghęło w czasie 
tych tortur i męczarni, albo 
ich dobijano. W okolicy 
Sasseun było około 114 wiosek. 
W jednej z tych mieszkał 
Kaimadam, naczeloik Kurdów. 
Wszystkich f»m'lii było w 
tem miejscu 3,648, czyli dusz 
okoła 70,000. Z tego co mi 
opowiadano, sądzę, że kurdy i 
tureckie wojske spaliły i 
zniszczyły 31 wsi i zabili luiz 
blizko 11,000. 

Te wioski fr-ą nastąpujące: 
Sheayk 1,600 mieszkań sów, 
Semal 1,400, Klenieaugin 
2,400 dalej Alliantz, Ankubr, 
Talwarik, Akmand.Kliloghenk, 
Tenaleuk, P'Surkh H*rtuk, 
Hhasmuth, Mzrdin, Kteilaike 
uman.Bsrm, P'Atntauk, Biiai 
hemu, Miszeioa, Dzorr.sr, 
Sp'Hgierp, Teghart, Alkho 
vit, M*raiu, Antiśon, Kourou 
han, P'Surkash, Souraham i 
Hahlu", 

SEil Tl flllllit. 

ZOBACZ 
NAS 

Wl OKNIE WYSTAWOWEil 

co kupić można za 

25 cent. 
MORRISON 

ZŁOTNIK 
74 — £. 3rd Sir. 

Wtnona. Minn. 
rjKssaaBsasi 

Polskie apteki 
w 

CHICAGO 
709 UliiWiuikee av<j, 
570 Blue JUU ud ave. 

Complexion Cream 
money refunded. 

którzy prowadzili walkę i 
ukarać za powstanie przeciw
ko Kurdom. Z powodu górzy 
stej, nieprzestępnei okolicy 
chybili swego celu. Cokolwiek-
bądź, Kurdowie sformowali 
swoje oddziały i,ażeby pew niej 
wyłowić lud, ukrywających się 
w górach, 3000 reguralnego 
wojski dodano im do pomocy. 
Armeńczycy, zawdzięczając 
górzystej okolicy, wygodniej 
szą mieli pozycyą i dlatego, 
gdy ich Turcy zaatakowali, 
napotkali opór. Ponieważ 
Armeńczycy stanowili mniej 
sześć a potem byli pozbawie
ni amunicyi i żywność, 
zmuszeni byli w końcu' się 
poddać. W czasie walki kilka 
żołnierzy było zabitych, ale to 
było niczem w porównaniu z 
tymi, których Kurdy i Turcy 
potem zamordowali. Sioro się 
tylko poddał', 150, wliczając 
w to 3 księży, było wrzuoo 

A Typical American. 
We have all heard of,,typical 

Americans''. Some years ago, a 
celebrated poet, now deceased, 
described a then presindsnt of the 
United States ab a ,.typical Awe 
rican." Without criticising that 
charectenzation, or alluding t<-
any living Citizen, mention may 
be made ot one who surely belonged 
to that class — or perhaps to the 
better one of ,,practical Americans.' ' 
Born in 1702, Benjamin Franklin 
is as good a tipe as can be named 
of that industrious, frugal common-
sense citizen who has made our 
country what it is. Without ill
ustrious descent or inherited riches, 
he siu&ply improved all his oppor
tunities, Nor was he a precocious 
genius — for ;t was oniv at 42 
that he became known from his 
experiments in investigating the 
nature of lighting. At 47 he was 
royal postmaster-general for the 
colonies: at GO procured the repeal 
of the Stamp Act: at 69 was a 
member of the Colonial congress: 
at 70 signed the Declaration of 
Independence,* from 70 to 79 was 
minister to France; delegate to the 
convention which formed our Con 
stitut'on at 81; president of the 
supreme council of Pensvlviuia at 

and died at 84. Such men have 
built up o u r  country whether found 
at the plow, the forge, in the store, 
in the legislature, or engaged in 
great constructive enterprise. Such 
are the men who have created 
the great railroad syitem* of the 
present, like the Burlington, with 
seven thousand miles of road, 
reaching hundreds of communities 
and putting them in touch with the 
world, while it transports millions 
of people swiftly and safely from 
point to point. For tickets, rates 
of fare, maps, and any InformHion 
call on your home t'CKet agent, or 
address W. J. C. Kenyon, Gen. 
Pass. Agent, St. Paul, Minn. 

DK BONKERA 
SYRUP PIERSIOWY 

leczy pod gwarancyjj kaszel, zazig-
bierne i ws?,elkie choroby gar

dła i płuc. - Chii a 25ct. 
i 50ct. — Dobrych a-

gentów potrzeba w 
ksżrlem miej -

sou.  
DR BONK E Si A 

STOMACH BSTTttR* 
(GOLiZKA WÓDKA) 

wzmacn'a organizm., leczy choroby 
żołądka ora/ wątroby, i nie-

str.iwność. Znakomity 
środek przeciw fe

brze i zazię
bieniu. 

Cenni 
KOMPLETNY WYBÓR LEKARSKICH 

I  CHIRURGICZNYCH INSTRU
MENTÓW .  pasków na lupiurg,  

b s i D c l a ż y  i  krukwi,  lekarstw 
speeyain/cli  krajowych 

i  importowanych. 
PIJAWKI SZWEDZKIE 
Zamówienia pocz.tq, natychmiast za

łatwiane do wszystkich czę
ści kraju po odebra

niu ceny. 
Przyślijcie centowa markę pou 

towa, a dostaniecie odwrwtn%-
poc/.ta cvrkularze i rady, 

j ik użyć sławnych fa-
milijnych lekarstw 

Dr. Bankera. 

J. H. Xelowski 
709 Milwaukee ave. 

CEl€A«OIil 

Ceny targowe 
witfo&A 

P s z e n i c a —  N " r .  1  w i o s e n n  i  5 0  
zimowa 50 cea 
O w i e s- 28c 
Ko rr 45c 
. J ę c z  m  i  e  ń  £ v r . 3  4 4 c  
Jaja . 10o 
•M a k a* Winona Patent S3 60 
cStraighi $3.40 Nr. 1 Bakers $2.80' 
Pasza z k o r n u — $3.00 za 
beczkę 
O  t r ę  b  y :  h m n  $ i ó  0 0  
shorts $16 00, middlings ^10.t)0 
ground feed §18 
S i  a  n  o  d z i k i  e —  5 . 0 0  
Tymotka $8.00 
K o n i c z y n a  ^ 5  0 0 .  b u a z e l  
Tymotka 2.30 buszefc 
M i ód 10c 
Kury wypraw* 8 c., kurczęta l0o 
Mięso żywe: 
wieprzowina 5-3.05 wołowina $3.50 
cielęcina 3.00 
Masło 16e 
Kartofle 50c. buazel 

CHICAGO 
Pszenica —54 
Owies. — 31c. 
Kom.—42 

MIL W i«JI4EK 
Pszeaica—58 
Korn—No3. 45 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA!|0 w i e s  miswkAPU MINNEAPOLIS. 
pszenica 


