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Zapłacili za Katolika. 
Chicago, Marcin Wilczewski 2.00 
Winona, Albert Jim er 1-00 

v  Alexander Milai.owski 2.00 
Pittsburg, Jakób Fiiip 2.00 

" J S. Michalski 2.00 
Iron woo.5, H. Pawlicki 2.00 
Intlep^mlence^ulniszBrzojkow-

ski 2.00 
Chicago, Józef Graczyk 2.0C 
Hs inmond, Leonard Strzelecki 2 00 

Michał Trzebiatowski 2.00 
Leniont Jan (4órski 2.00 

Józef Otzenberger 0-50 
Nasz podróżujący agent p. 

Wawrzymec Radomski dalej skolek-

tował w CHI4JAOO od iio-

ivyt'bi abonentów i przesłał do 

kasy: 
Kazimierz Błachowiak 
Stanisław Kurowski 
Teodor Sioła 
Teodor Domanowski 
Piotr Włoch 
Juliusz Toiik 
Michał Kychert 
Franc. Nowicki 
Piotr Paszek 
Józef Barabasz 
Jan Czarnecki 
Tomasz Domek 
Jan Mendyk 
Jan Zynda 
Michał Wachowski 
Jan Buchhola 
Andrzej Donay 
Jóaef Rolnicki 
Michał Przybylski 
Marcin Komarski 
Teofil L. Petta 
Władysław Majewski 
Jan Zakrzewski 
Ignacy Wentoweki 
Michał Górski 
Izidor Stroik 
Wojciech Duda 
Kazimierz Lewandowski 
Franciszek Eichstaedt 
Wiktor Kończyk 
Michał Mikołajczyk 
Mikołaj Szulertcki 
Antoni Czekanowski 
Jan Kranicki 
Juliusz Kalitta 
Jan Lenz 
Jan Piotrowski 
Michał Szostkowski 

$ 2.00 
1,00 
1.00 
2.00 
2,00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
200 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1,00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2 00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

ROBOTY przy budowie 
polskiego kościoła ju i na 
nowo się rozpoczęły . Ty ua cza 
gem cieśle kończą kopułę, a 
niebawem rozpocznie się i 
okryw?nie dachu blachą oraz 
ustawianie gotyckich (malo-
lowanych) okien, które podjęła 
gię dostarczyć pewna firma 
ehicagoska za 4 tysiące dola
rów. 

LÓD na rzece Misoisdppi 
już w poniedziałek na całej 
linii o 10 stóp się posunął. 
Jeżeli w najbliższych dniach 
lody zupełnie puszczą i 
krą odpłyną, to w pile pa
rowej Brani Youmans już w 
dniu 18 Marca rozpocznie się 
robota latowym trybem. Piła 
ta ma wiele obstalunków na 
drzewo, a zapas lurabru z r. 
1894 już całkiem rozsprzedany. 

LUDZIE chcący znaleźć 
szybko robotę, niechai podążą 
do niedalekiego Lake Cłty, 
Minn. Kolej St. Paulska za
trudnia tam wiele robotników 
przy budowie kamiennego 
mostu, a gdyby tam robotnika 
nie potrzebowali, to zaraz 
dalej poślą, do podobnej roboty 
kolejowej. WL*ke City trzeba 
się zgłosić do Line Hotelu, 
gdzie przebywają bossy kolejo
we Starający się tam o robo 
tę, nie koniecznie potrzebuje 
znać się na mularstwie. 

NIEDAWNO wyświęcony 
kąpian ks. Jan Bełzowski, 
który w dniu 6 Stycznia 
odprawił prymicye w St. 
Joseph, Mo., gościł w tych 
duiach u wiel. ks. proboszcza 
Pacholskiego i w ostatnią 
niedzielę pomagał słuchać 
spowiedź członków Towarzy
stwa św. Kaźmierza. 

WIERNY nasz abonrnt pan 
Juliusz Brzoekowski i Montana, 
Wis., niedaleko ataoyi kolejo 
wej Independence, raczył we 

Wtorek odwiedzić aasza Re-
dakcyą. Powiada on, że w 
tamtejszych stronach są za 
tanie pieniądze piękne farmy 
do nabycia. 

DAWNIEJSZEGO szeryfa 
pana Gay mianował marsza
łek związkowy R. F. O'Oonner 
z St. Paul swoim deputy 
marszałkiem. 

PAN Loui« Heintz, który w 
Watertown, S. D. prowadził 
handel gotowym ubraniem, 
przesiedlił się do naszego 
miasta i wstąpi w interes 
Heintz Clothing Co. 

FABRYKANT maści na 
wszy warcholskię, na gnacę 
czyli świerzb kaszubski, tudzież 
majster od różnych mikstur 
dziekciowych na kołtuny — 
dawniejszy butcher chic&goski 
pęn Mniechoł Kączkowści, 
choć podobno okropnie na 
naszą gazetę wygaduje, jednak 
bez niej obyć się nie może. 
Kiedy niedawno do jego dzieg 
ciami wstąpił nasz wierny 
przyjaciel, ujrzał tam na 
kantorze ostatni numer nasze 
go Katolika, ledwie atoli się 
odwrócił, ta sima gazeta, 
jakby ręką machnął, zaikła.— 
Oj, mo pęn Mniechoł chwat 
w ręku, mol Ale mo i chwat 
w sumieniu! To co poprawdzie 
lubi i ceni, tego w danej 
chwili gotów się nątychmiast 
wyprzeć. —- Znamy się dobrze 
na takich farbowanych brodach. 

PODCZAS ZIMY pracowa 
no w warsztatach kolei Chica
go & Northwestern tylko 5 
dni w tygodniu i 8 godzin 
dziennie. Teraz wszakże prze
dłużono robotę na sześć dni 
w tygodniu 9 godzin dziennie. 

W SALONIE BRACI Grie 
sel, w bloku Pelzera.przy 3ciej 
ulicy, teraz codziennie od rana 
aż późuo w noc suty lunch 
aa stole. 

NASZ MIERNIK powiatowy 
pan Franciszek Bratka pojechał, 
dla poratowana zdrowia, na 
dłuższy czas w cieplejsze strony, 
do Texas. Pod nieobecność 
jego będzie go zastępował w 
urzędzie p. Franciszek Birdsall. 

TELEGRAMY. 
LONDYN. — Z Cairo 

donoszą, że powstańcy zaku
pili wielkie zapasy broni i 
amunicyi i chcą wypędzić 
Anglików oraz trzymającą z 
nitni szajkę rządową. Rząd 
przygotowuje energiczne środki 
obrony. 

NEW YORK. — „World" 
odebrał z Tokio telegram 
donoszący, że Cbiny zostały 
poinformowane co do waruu 
ków pokoju z Japonią i 
podobno uwiadomiły już cesa
rza japońskiego, że przyjmią 
te warunki. 

MADRYT. Z Kuby telegra
fują, że powstańcy zostali w 
kilku potyczkach pobici,szcze
gólnie pod Baire i Los Negres. 
Oddział dowódzcy Matazas 
liczy już bardzo mało łudzi, 
ściganych przez wojska hisz
pańskie. 

Z GALICII. 
ZMIANA WŁASNOŚCI. Filip 

Sanbza - Kahane, przełóż. obsz. 
dworsk. w Łańcucie, oraz pp. "Teofil 
Hanasiewicz i Antoni Gabryszew-
ski, radcy sjjdu kraj., nabyli od 
Romana hr. Potockiego majętność 
tabularny ,,Boża wola", w gminie 
Zwięczyca położona, za 9.000 złr. 

SAMOBÓJSTWA. Dnia 15 z. 
m. około godziny 4 rano, odebrał 
sobie w Rzeszowie życie wystrzałem 
z rewolweru subjekt handlowy 
Marcin Karczmarczyk, 29 lat liczą
cy, rodem z Chodenicy, powiat bo
cheński. r Przyczyna samobójstwa 
niewiadoma. Zwłoki samobójcy 
przeniesiono do kostnicy cmentar
nej. Pogrzeb odbył się w 
niedziele 17 z. m. o godz. 4 po 
południu. 

cyi nie ustaje. Żydzi-ajenci pootwie
rali formalne biura werbunkowe. 
Najniebezpieczniejsze jest to, że ci 
wieśniacy, którzy sic zgłaszają, 
podpisują jakieś w języku angiel
skim pisane kontrakty,moca których 
obowiązują się gromadki 20 do 30 
ludzi solidarnie praco wad prze/ kil
ka lat w kopalniach żywego srebra, 
gdzie wiadomo, wyziewy działaj a 
na zdrowie nader ujemnie. Nato
miast pozornie warunki sa bardzo 
korzystne,— o ile, rzecz naturalna, 
będą dotrzymane, nie wiadomo. 

Od pewnego też czasu bardzo 
często przytrzymuje tutejsza poli-
cya młodych wiejskich parobków, 
którzy chcąc się prawdopobnie u-
chylió od obowiązków służby woj
skowej, emigrują do Ameryki i to 
drogą na Wiedeń. Dnia 13 z. m. 
przyaresztowano na dworcu kolejo
wym trzech wieśniaków z Przybów-
ki, w po w. jasielskim. Wszystkich 
trzech, jako takich, którzy nie 
uczynili zadość obowiązkom służby 
wojskowej, oddano starostwu. 

ZMARLI. W Raniżowie zmarł 
dnia 12 z. m. ks. Franciszek Szay-
nok, jubilat, kanonik i proboszcz 
przeżywszy lat 90, gorący patryo-
ta polski, niegdyś więzieć stanu w 
Kufsteinie. 

Maciej Maruniak Sikorski, 
jenerał major, kawaler orderu że
laznej korony, umarł w Przemy
ślu w 68 roku życia. 

GORĄCZKA EMIGRACYJ
NA. Emigracya do Brazylii z Gali-

SZLĄ.SK. 
OD RACIBORZA. Co to jesz

cze będzie! Pewien chłopak 12 
letni, gdy miał być w wzkole karany 
za to, że się źle uczył, rzucił się 
na swego nauczyciela, chwycił go 
pod gardło i bronił się zajadle.Gdy 
to widział drugi szkolarz, zaledwie 
10 lat mający, o kilka metrów w 
ławce siedzący, wyssoczył na raz 
i też chciał bić nauczyciela. Nie 
było innej rady, jak sprowadzić 
pana rektora, a wtedy ten pierwszy 
prędko wyskoczył i uciekł. Kiedy 
po nauce dzieci wyszły ze szkoły, 
drugi chłopiec latał za niemi z ot
wartym nożem. Czy to są te błogie 
skutki dzisiejszego systemu szkol
nego? Dzieci się uczą po niemiecku 
a me wiedzą czego, zupełnie jak 
papuga, która się nauczy gadać, a 
nie wie co gada i plecie i jedno 
przez drugte. Czy takie uczenie 
może kształcić i uszlachetnić sercel 

O ŚWIECIM 5 lutego. W nocy 
z 4 na 5 bm. nieznani złodzieje 
wytrychami poodmykali drzwi w 
kościele parafialnym, a wszedłszy 
do zakrystyi, dopuścili się święto
kradztwa, gdyż skradli 3 kielichy 
srebrnozłote, a z monstrancyi 
melchizedeeh złoty, uoezem odbili 
zamek od skarbonki przy wielkim 
ołtarzu. Na szczęście nie odnaleźli 
kluczyka od tabernakulum i nie 
targnęli się na puszkę z JNajśw# 
Sakramentem. Równocześnie splą
drowali synagogę żydowską., i dwie 
czytelnie. Z czytelni zabrali 2 skar
bonki, do których zbierały sie 
składki na wykupienie z rąk żydo
wskich klasztoru podominikańsKie-
go, tak drogiego sercu ludu polskie
go na kresach dawnej Polski. Upra
sza się wszystkie pisma o powtó
rzenie tej korespóndencyi dla 
przestrogi rządców kościołów , aby 
troskliwie dbali o naczynia święte 
w kościołach, a ^lolicya i stróże 
nocni więcej czuwali nad świąty
niami Pańskiemi, by podobne 
świętokradztwa się nie powtarzały. 

Ks. Józef Hajda, wikary. 

Moskiewski pułkow
nik. 

W połowie sierpnia rqku 
przeszłego tramwajem w O-
desie jechał pułkownik rosyj
ski, a za nim siedział dr. 
Stankiewicz, Polak. 
Pułkownik daje kouduktorowi 
szećć kopiejek,— dwie mone
ty po trzy — konduktor 
jednak nie mógł wydać reszty 
kopiejki. Należy pamiętać, że 
drobnej monety, jak kopiejka 
lub dwie, w Rosyi bardzo 
mało, że wszystkich stron 
słychać skargi, że za rozmie
nienie rubla na drobne trzeba 
płacić pięć po sześciu kopie
jek. 

Pułkownik zaczął się rzu
cać i nuże wymyślać, że to 
,, żydowskie porządki" — 
zarząd tramwaju składa się 
wyłącznie z cudzoziemców 
chrześcijan — że popełniać 
oszustwa w ten sposób, to 
podle ltd. Konduktor w celu 

położenia tamy dalszym wy-
myślaniom, oddawał pułkow
nikowi zamiast kopiejki trzy, 
tj. chciał mu jednę z monet 
zwrócić. Pułkownik nie namy
ślając się długo, przyjął trzy 
kopiejki, czyli, że konduktor 
do biletu pułkownika dopłacił 
z własnej kieszeni dwie kopiej
ki. 

Oburzyło to dra Stankiewi
cza, który zauważył głośno, 
iż według wszelkiego prawdo
podobieństwa pułkownikowi 
armii rosyjskiej łatwiej wyrzec 
się kopiejki, niż konduktorowi-
dwóch. Pułkownik odwrócił 
się i rzekł do dra Stankiewi
cza, że to nie jego rzecz i że 
on prawdopodobnie także żyd, 
skoro broni żydowskiego 
tramwaju. Stankiewicz odpo
wiedział na to, że nie jest 
żydem, lecz Polakiem. Na to 
pułkowni wpadł w jeszcze 
większy gniew i zawołał: 
„  P a l i a k i  t a k i  j e  
ż e  m i e r ż a w c y ,  k  a  k  
ż i d y !'* Stankiewicza ubodło 
to w najwyższym stopniu i 
odpowiedział, wskazując na 
zajście z konduktorem, że tu 
widać doskonale, kto m i e-
r z a w i e c: żyd czy pułkow
nik armji rosyjskiej? 

Pułkownik natychmiast, do
wiedziawszy się o nazwisku 
doktora, który z tem się 
bynajmniej nie kryl, pojechał 
do zarządu żandarmskiego i 
tam zrobił donos, że Stankie
wicz powiedział, iż wszyscy 
pułkownicy armji rosyjskiej, 
t o  m i e r ż a w c y .  

Rozpoczęto śledztwo i tylko 
dzięki szczególnie korzystne
mu stanowisku, jakie dr. 
Stankiewicz zajmuje w społe
czeństwie, sprawę skierowano 
do sędziego pokoju, który 
skazał doktora na karę pie
niężną. lub na kilkodniowy 
areszt. Inaczej traktowanoby 
s p r a w ę  a d m i n i s t r a -
t y w n y m  p a r i a d k o m  
i od zsyłki byłby dr. Stankie
wicz nie u szedł. (W, Pr. R.) 

—o— 
PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Prawda i żarty, 
PAN PROFESOR wyjeżdża 

na wakacye, a żona daje mu jak 
zwykle, ponieważ bardzo jest roz
targniony, spis bielizny i rzeczy, 
jakie bierze ze sobą. Gdy się zabie-
ro do powrotu i w hotelu pakuje 
rzeczy, widzi, że to się ze spisem 
nie zgadzają. W spisie bowiem 
jest: 6 koszul, a on tylko ma w 
kuferku 5, tak samo z inną bielizną; 
z każdego rodzaju braknie mu 
jedna sztuka; nawet zamiast 3 
surdutów ma tylko 2 i tak z resztą 
ubiorów. Strata ta bardzo go zmar-
wiła, a jednak nie chciał policvi 
zewiadomić, aby wskutek powsta
łych korowodów nie był zmuszony 
zostać dłużej. Powraca więc mar-
ketny i ze strachem oddaje żonie 
kufer l^pis rzeczy, oczekując nie
zawodnego grzmotu. Tymczasem 
grzmotu niema,lecz przeciwnie pani 
profesorowa chwali je£o porządek. 
Tego on nie rozumie. Ale przecie 
— powiada — w spisie są 3 sur
duty, a tu tylko są dwa! Atak — 
rzecze żona — b@ trzeci masz na 
sobie. Na sobie! — wołał uradowa-
waky — któżby to był myślał! 

Wszystko Darmo. 
Ci co używali lekarstwo odkryte przez 

Dr. Kinga (Dr. Kings New Discovery) 
znają wartość tegoż, a ci co nie używali 
maja teraz sposobność korzystać z niego 
bezpłatnie. Zgłosić sig do ogłoszonego 
aptekarza, a dostaniecie butelkg na 
próba darmo. Posłać nazwisko i adres 
do pp. Et. Bukleu and Co. Chicaga, a 
dostanie sig pudtłko na próbg bezpłat
nie, pudełko pigułek życia Dr. Kinga. 
Wszystko gwa rento wane, że pomoże, i 
nic nie kosatuje 

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

Teraz użyj tego. 
Nie bgdieie nic kosztowało, a a 

pewnością ci pomoże, jeżeli cierpisz n 
kaszel, zigbiaczke lub jakakolwiek 
dolegliwość w gardle lubpłucach.Nowy 
wynalazek Dr. Kinga na suehoty, kasze] 
i zigbigczkg za poręczeniem udziela 
pomocy lub pieniądze bgdg wrócone. 
Leczy także grypg. Spróbuj choć tylko 
butelkg, a doznasz ulgi. Butelki na 
próbg darmo. 

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

Ostrożnie! 
Poszukując ' lekarstwa Dr. 

Pierc'a ,,Golden Medical Discove
ry", trzeba się udać do odnośnego 
agenta. Sprzeda ci czego żądasz. 
Ale czasem mógłby ci agent wkrę
cę jakie inne lekarstwo, bo z tego 
nioy więcej zysku przypadnie dla 
n*ego. Jednakże żadne z podob
nych innych lekarstw me jest tak 
d o b r e  j a k  , , D i s c o v e r y J e s t  t o  
jedyny czyściciel krwi, twórca 
ciała, i odnowiciel siły tak dosko
nały, że za jego dobry skutek 
można ręczyć W chorobach skóry 
lub czaszki, albo w dolegliwościach 
skrofulicznych, tudzież w każdej 
chorobie, pochodzącej z zgniłej 
w ą t r o b y  l u b  n i e c z y s t e ]  k r w i  —  
jeżeli ńie nastąpi wyleczenie, pie
niądze będą zvvró,:one. 

Dobra f arma 
na spi°%«<3aż. 

4UU akrów ziemi, tych 200 
pod pługiem, lOU akiów ł«Vi i 100 
akrów pastwiska wraz z zabudo
waniami, mam zamiar z wolnej ręki 
sprzedać, ponieważ przeprowadzam 
się z powrotem do miasta, aby 
dalej prowadzić mól fach rztźni-
czy. 

Farma położona w polskie] 
okolicy, 7 mil od polskiego koś
cioła w J.ndependenc oraz od kolei 
żelazo ej. 

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

M. KOENIG 
farmer w Montana, Wis, 

Dobra sposobność! 
ZAKŁAD 

F O T O G R A F I C Z N Y  
wartości $1,200 — w centrum 
Polonii, liczącej 25 tysięcy 
mieszkańców, między trzema 
polskiemi kościołami, jest do 
nabycia za sumę $850.00 w 
gotówce. Niefachowego po
dejmuje się sprzedający sztuki 
fotograficznej wyuczyć. 

Po bliższe informacve zgło
sić się do Redakcyi Katolika. 

ftSu&fieiui masę Arui-
kowa. 

Najlepsza maść na swiejie n» 
rany, pochodzące z i'.ieć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody9 

popękane rę'3e, odciski ora? wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądza będę, 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

-Eaqle Pharmacy w Milwaukee_> 

NOWY SALON Braci Grśe-
sel,w bloku Pelcera,z sjlowrym. 
w.hodeni od Market ulicv. 
jest wiele ob^ermejazy.aniżeli 
byf ten, który ci paoowie durod 
(3zierźvli. Pr/,Yt;iąga miau o w cle 
gt.ści ta okoliczność, że w 
gfówne] sali stoły i mnogie 
krzesła, a nadto osobny pokój 
dla chcących siedzieć osob
no. Ludzi w tej, po starokraj-
k rajsku urządzonej, ober2yv  

zawaze jąk w ulu, itimo 
to każdy szybko '.Katanie 
czego z»2ąds,i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy teraz w catena 
mieście wygodniejszej gospody 
nie znajdą, jak u Grieslów, a w 
połączonej ich z salonem 
groserni wszystko mogą kupić, 
no z miasta dla kuchui i stołu 
sprowadzać muszą. Powietrze 
tak w salonie, jak i groserni 
jaknajczystsze i w obydwóch 
zawsze przyjemnie ciepło. 

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 

MJA 

w 

x  wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarskiex  

Jroboty akcydensowe, jako to: * 

J KONSTTTUCYE, PLAKATY » 
xNAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH? 

PWARYW82E \ TYBETY 
TWISTY 

3ZCZEQ&LNIE DO F(AQHUNKOW. 

X. 
X 
X 

-•* 
x 
X 
X 

X. 
X t^rPRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO* 
XNA POLSKI uskuteczniają się. przy mniejszych rękopi- £ 
^sach, bezpłatnie; przy większych za jaknajskromniejszemx  

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

Naprzeciwko POCZTY. x 
x 
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 

WIPllZEDAWANIE 

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. 
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v; 


