
•HSMse S3? TT-ST15™"?-' 1 f ~*r 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

OGRÓD WARZYWNY z 
5 akrów jest doskonałym dla 
ulokowania pieniędzy. Łatwą 
jest przecież sprzedaż owo
ców, jarzyn lub kurcząt w 
ogrodzie tym chodowanych 
Tfe n k i n s, J o h n sto n and 

— |  G r e y  ,  1 1 8 ^  W e s t  3 ° i a  

' ulica, mają znaczną ilość farm 
ogrodowych na sprzedaż 
i to w bliskości Winony.Kup 
jedną z nich a dobrze zrobisz. 
Dobre warunki łatwa wypła-

—• ta. 

FR. PAŁUBICKI założył 
grcsernię na rogu 4tej iMan-
kato ulicy. 

Wszystko u niego świeże, 
dobre i tanie. Nie chodźcie do 
obcych, kupujcie u rodaka, i 
to przedewszystkiem u najbliż
szego. 

ALEXANDER KLO
NOWSKI odebrał nareszcie 
spadek z Europy w sumie 
S251 c. 30. za pośrednictwem 
p. H Derdowskiegowydawcy 
KATOLIKA. Pieniądze rzetelnie 
wypłacone mu zostały w u-
biegły Wtorek przez Winona 
Deposit Bank. 

Kamiński wolny. 
Z Omaha donoszą, że w 

toczącym się obecnie procesie 
o podpalenie kościoła, obrońca 
Kamińskiego po przedstawie
niu dowodów, że strona prze
ciwna kościół spaliła, uzyskał 
od sędziego uwolnienie Ka-

TO I OWO. 
CO MOGĄ POCHWAŁY. 

Pewien gospodarz posłał dwóch 
parobczaków po bronę do 
sąsiada. Skoro byli na miejsću, 
powiada jeden z nich, co byl 
filut nielada. do drugiego.- — 
Cóż to sobie nasz gospodarz 
myśli! albo to nam życie nie 
miłe, że nam kazał we dwóch 
takie ciężary dźwigać? Zało
żyłbym się o niewiedzieć co. 
iż tej brony trzech chłopów 
nie udźwignie, a niedopiero 
dwóch takich jak my. — At, 
baj baju, odezwał się drugi — 
trzech chłopów na jednę bronę! 
ha, ha, ha! I zaśmiał się aż 
się za boki-Jbrał.—No i czego 
s;ę śmiejesz ty! zawołał filut 
niby urażony. — Jakże bo 
się nieemiać, ha, ha, toć to 
jeden nie maBco dźwigać, a on 
aż o trzech chłopach prawi.— 
Fiu, fiu, patrzaj! jaki mi mo
carz! drwił sobie filut, biorąc 
się pod boki — chybabys ty 
udźwignął, he? — A co może 
nie? krzyknie tamten, i splu
nąwszy żywo w obie garści: 
Pomóż tylko zadać mi ją na 
plecy, prawi, a zobaczysz że 
ją uniosę. Filut nie dał sobie 
tego dwa ra*y powtarzać, du
chem zadał mu bronę, i kiedy 
ten głupi, popisując się siłą 
swoją,z ciężarem pędzi naprzód, 

rnińsklego za kaucyą. Gdy,™ dogaduje.- To ml 
sprawa przyjdzie przed jury, to siła niech cię nieznam!... 
ta dopiero rozstrzygnie, czy I ktoby myślał że w tobie taka 

moc! no, no, patrza] to dalibóg 
aż mi się coś dzieje od dziwu. 
Ho, ho,-nie radziłbym nikomu 
mierzyć się z tobą na siłę — 

ależ bo to siła, o dla Boga! 
żebyś jeno szwanku jakiego 
nie odniósł! Połóż trochę bronę 
i odpocznij sobie. — Nie po
trzeba! odparł tamten ucieszony 
pochwałami, i temci bardziej 
jeszcze nadrabiał miną, jak 
gdyby mu nic a nic nie ciężyło. 
Dopieroż w domu wykryło się 
wszystko i powstał z tego 
wielki śmiech między ludźmi t  

Musiał się też nieboraczysko 
nie mało nawstydzić, kiedy 
pomyślał, że tak gładkim spo
sobem dał się wystrychnąć na 
dudka. Ale to go nauczyło 
rozumu, i odtąd już nie uważał 
na niczyje pochwały, jeśli o 
jaką próżną rzecz chodziło. 

PRZYPOWIEŚĆ ze wschodu, 
(która i u nas zastosowaną być 
może.) W świetnym działo się 
Bagdadzie, w mieście słynnem 
z mądrych sędziów i z wyroków 
najmądrzejszych prześwietnego 
kalifatu. Do sędziego przyby
wają piękne córy bogdadowe, 
skargę niosą takiej treści: 
,, Wielki sędzio! Spokój mamy 
zakłócany przez te plotki, 
które sieje w dzień i w nocy 
Fatma,żona Ben Kazema.Każ 
jej sędzio, niech zamilknie bo 
plotkami nam sprowadza nie
pokoje, do rodziny i do domów 
cichych naszych.'' 

Sędzia wzywa Fatmę oraz 
jej małżonka i tak rzecze: „Fat-
mo! Słyszę,żeś w plotkarstwie 
utonęła po same uszy. Czyżto 
tobie nie jest znane przykazanie 
Mahometa? które mówi: wieść, 
co wpadnie do lewego twego 
ucha, niech natychmiast uchem 
prawem w świat wędruje co 
najdalej. — Ty zaś, Fatmó 
jesteś w błędzie, gdy za ucho 
usta bierzesz; wieść co wpada 
uchem twojem,wnet wychodzi, 
lecz ustami, a w świat leci. 
jak na skrzydłach; przeto mó 
wię ci, Kazemie, gdy po mieście 
krążyć zacznie plotka jaka, ty 
odbierzesz bastonadę (plagi 

Kamiński jest lub nie jest 
winnym podpalenia. Tymcza
sem Kamiński się cieszy i 
odprawia niezależne nabo
żeństwa w mieszkaniach 
swych popleczników. Już się 
nawet nosi z myślą budowania 
nowego kościoła. 

Płacz i narzekanie 
Jana M. Pociechy. 

W St. Vincents Seminaryum. 

Nie mam ojca ni prababki, 
Już lat kilka jak są w grobie, 
Nie mam w świecie żadnej chatki, 
W każdym kacie smutnym sobie. 
Choć mam matkę, ale biedną, 
Niczem pomódz mi nie może, 
Chyba tylko ,,modłą jedną," 
Którą Bogu wyśle w porze! 
To gdzie tylko rzucę okiem, 
Wszędzie smutek na mnie czy cha, 
To gdziekolwiek stanę krokiem, 
Cała ziemia mie rozpycha! 
Nikt nie słucha strapionego. 
Nic przyjmuje żalu mego, 
Ni żałuje ni pocieszy, 
Ale owszem sie wyśmieszy! 
Gdyby czuli, jak smakuje 
Chleb co wzgarda ofiaruje: 
Że sierocie łze wyciska 
Co w zapłacie danej błyska — 
Mam wciąż płakać, pójdę sobie, 
Niech się o mnie nie kłopocą. 
Tam na Ojca mego grobie 
Będę wołał dniem i nocą — 
Może trupa wzruszę prędzej, 
I zlituje się mej nędzy, 
Każe ziemi się rozłożyć — 

1 przy sobie się położyć" 
Tak wiec umknę się na wieki 

Może będzie nawet lepiej, 
Bo nie trzeba jadła, picia 
Z marnego tego życia. 

W prawo czy w lewo. 
Niektórzy utrzymujże jeśli 

kto nie może spać na iewym boku, 
ten cierpi na osłabienie sercowe. 
Ale posłuchajcie, co kto inny o 
tem mówi; Spanie na lewym boku 
powoduje ciężkie sny 1 niesmak w 
ustach Pokarmy wchodzą do żołą
dka i wychodzą z niego z prawej 
strony i dlatego spać na lewym 
boku niezdrowo. A i serce nie 
może bić regularnie i płuca są 
zanadto przycisaięte. Sp jcie zatem 
zawsze na prawym boku". Gdy 
vtężmiecie sobie łóżko w Pullman 
Sleeper na kolei Burlingtoóskiej,to 
będziecie mogli spać na której stro
nie się wam podoba, albona prawei 
albo na lewej; będziecie mieli 
dobry apetyt nad ranem 1 smacznie 
zajadać możecie śniadanie 
w wagonie objadowym. A ieżeli 
mieliście nawet me*mak w ustach, 
to po tem śniadaniu stracicie go 
Jadąc do Chicago lub St. Paul 
kupujcie tykiety na drogęBurling-
tońs'ią od agenta W • J. C. Keayon 
w St. Paul, Minn. 

na pięty, zwyczajem wschod
nim) za małżonkę. Abyś nie 
miał znów wyrzutów,źeś wziął, 
co nie było twoje, rozkazuję ci, 
byś wiernie Fatmie twojej ba 
stonadę tę oddał najsumieoniej. 

Kazem myślał chwilę długą; 
potem bambuś wybrał krzepki 
i z małżonką do dom poszedł. 

Odtąd cicho było w mieście, 
bo Ben Kazem — pokazuje 
żonie co dnia, gdzie jest ucho, 
a gdzie usta. 

ASTRONOMICZNA OSO
BLIWOŚĆ. Rok bieżący pod 
względem astronomicznym i 
religijnym jest nader rzadkim. 
Oto w Wielki Piątek konstelac
je, krążące naokoło słońca, 
zajmą zupełnie taką samą 
pozycyę, jaką miały na firma
mencie w dniu, gdy Chrystus 
Pan skonał na krzyżu. Zdarzy 
eię to po raz pierwszy od lat 
1862. A zatem 12. kwietnia 

godzinie 4 minut 20 rano 
księżyc przesunie się przez 
gwiazdy narwane ,,Kłos Dzie
wicy<ł — 1 zakrywać będzie 
konstalację przez całą godzinę. 

HOHENSCHONHAUSEN. 
(Berlin), My Polacy na obczy
źnie a szczególaiej w Berlinie 
mamy kilka Towarzystw, które 
z pożytkiem pracują dla ogółu 
dążąc do zamierzonego celu i 
rozwijając się prawidłowo. Tak 
za przykładem tych Tow, pow
zięto tutaj w Berlinie myśl 
założenia także Tow. polsko 
katolickich ogrodników, które 
ma mieć za cel popieranie 
interesów swych członków, 
pielęgnowanie języka ojczyste
go i zachowanie wiary św» 
katolickiej. Każdemu zapewne 
wiadomo, że prawie większa 
część młodych ogrodników Po
laków po ukończeniu nauki w 
Księztwie wyjeżdża do Niemiec 
by się dalej ł gruntowniej 
wykształcić w sztuce ogrodni
czej. Tak też z te) przyczyny 
szczególniej w Berlinie mamy 
bardzo dużo ogrodników Pola
ków, którzy bądź to jako 
nadogrodnicy, bądź jako po
mocnicy pracujący w handlo
wych ogrodach. Z tej przy
czyny Towarzystwo wyżej 
wspomniane po założeniu tegoż 
ma bardzo dobre widoki na 
powodzenie. W tym celu w dniu 
16 marca odbyło się zgroma
dzenie w Berlinie, w którem 
wzięli udział ogrodnicy polsko (  

katoliccy z Berlina 1 okolicy 
w liczbie 10 i dwóch panów 
nieogrodników, to jest pp. Jani
szewski i Molski.Na powyższem 
zgromadzeniu przeczytano i 
roztrząsano ustawy dla przysz -
łego Towarzystwa które były 
wypracowane podług tutejszych 

stosunków. — Do Zarządu 
tymczasowego wybrano nastę 
pujące osoby: Na przewodni
czącego p. St. Roszaka, na 
skarbnika p. Janowskiego, na 
Sekretarza p. Dr.Cb&rowskiego. 
Przyszłe zgromadzenie uchwa
lono na dzień 2Ą. marca 1 jeśli 
zbierze się dostateczna liczba 
osób będzie obierany stały 
Zarząd 1 wpis nowych człon
ków. Po obraniu stałego Za
rządu nastąpi uwiadomienie 
władz miejscowych o założeniu 
Towarzystwa.JNiuiejszy artykuł 
ma na celu zawiadomienie 
rodaków w Księstwie o założe
niu Towarzystwa i zawiado
mienie wszystkie te osoby, 
które mają jakieś bliższe sto
sunki z naszymi ogrodnikami 
Polakami, naprzykład rodziców 
i dawniejszych pryncypałów. 
Od tych osób wymaga się 
szczególniej, by uwiadomiły 
wszystkich im znanycb ogrod
ników Polaków, by przystępo
wali do Towarzystwa przez co 
dodadzą Towarzystwu siły i 
większej liczby członków. 

Wynalazek 
uratował mu życie. 

P. G. Caillonette, aptekarz z 
Beaversville, 111. pisze: Nowemu wyna
lazkowi Dra Kinga zawdzigezam życie. 
Chorowałem na grypg 1 radził en., się 
wszystkich doktorów na mile w około, 
lecz bezskutecznie Doktorzy zwgtoili i 
powiedzieli mi, że nie mogę żyć Maj§c 
jednak Dr. King's lHew Discovery w 
mojej aptece posłałem po butelkg i 
zaczgłem używać. Żaraz po pierwszej 
dozie zrobiło mi sig lepie), a po użyciu 
trzech butelek wyzdrowiałem. Bgdg to 
lekarstwo zawsze trzymać w aptece iw 
domu. Poślijcie po próbkg darmo do 
E a g l e  P h a r m a c y  o f  M i l w a u k e e ,  
Wis. 

PEWNA gazeta niemiecka 
rozmiłowona w B smarcku, na
pisała, że Bóg w swej nies
kończonej mądrości zeełal 
Bismarcka, jako nieoceniony 
dar dla narodu niemieckiego. 
Na to odpowiada pismo kato. 
iickie ,,Munchener Nachrich-
ten," że Bismarck jest nie 
darem nieba, tylko dopusz
czeniem Bożem — jako bicz 
dla narodu, który odpadł od 
Boga i od swego przeznaczenia 
jaiim bvł Robespierre dla 
Prancyi,Napoleon dla Europy 
— a fikxera dla posiadaczy 
winnic. — Cech rzeźnicki w 
Berlinie w bezmyślności swej 
hołdowniczej przygotowuje 
Bismarckowi na dzień 1 kwiet
nia dyplom na honorowego 
majstra rzeźnickiego.Co prawda 
nafabrykował Bismark dużo 
mięsa ludzkiego w czasie trzech 
wojen, które polityka jego 
zaborcza spowodowały. 

Zadziwiające skutki. 
Z listu pisanego przez ks. J. Gun-

derman z Diuiondale, Mieli., mamy 
pozwolenie ogłosić następujący wyiatek: 
„Nie waham sig polecić Dr.Kinga nowy 
wynalazek, bo zadziwiająco skutecznym 
był w chorobie mojej żony. W czasie 
gcly byłem proboszczem w kościele 
baptystów w Rives Junction, żona moja 
zachorowała na pneumonig wywołang 
poprzednia choroba zwanft La Grippe. 
Uporczywy kaszel dusił j§ całemi 
godzinami bez przerwy i zdawało sig, 
że nie przeżyje tego. Przyjaciel jednak 
polecił Dr. Kinga „New Discovery." 
Lekarstwo to podziałało spiesznie 1 
nadzwyczaj skutecznie. Sprzedaje sig 
w butelkach po 50 centów i jednym 
dolarze w „Eagle Pharmacy of 
Milwaukee, V* is." Próbki wysyłajg 
sig na żgdanie darmo. 

GXtUNTA DARMO 
czyli 

Homesteads. 
Poszukujemy tysiące rodzin 

do bezpłatnego osiedlenia sie w 
Red liiver Valley w Minnesocie. 
Mapy wskazujące dokładnie poło
żenie, wydział, miejscowość i 
frvmiar wysyłamy bezpłatnie tym, 
którzy si£ po to listostownie zgło
szą do Land Commisioner, Great 
Northern Railway w St. Paul, 
Minn. 

KSu&lena masc Arm-
kowa. 

Najlepsza maść na ńwiecie na 
rany, pochodzące z cięć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane ręee, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądze b§dą 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

Maqle Pharmacy w Milwaukee. 

L 
Pogrzebowy. 
Zajmuje się urzą

dzeniem pogrzebów 
i zabalsamowaniem 
ciała. 

Kompletny zapas 
wszystkiego co do 
pogrzebu potrzeba. 
Parlors: 177 E. 3-cia ule. 
Telefon: 56. 

Otwarte w dzień i w nocy. 
Na żądanie kobieta do po

mocy. 
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DKUESKNM 
KATOLIKA 

W 

wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarskie 
roboty akcydensowe, jako to: 

EONSTYTUCYE, PLAKATY 
NAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH 

P/IWW8XE 1 TY W ETY 
WfSągMS WMWTY 

S?CZEQÓLNIE DO F(AQHUNK0W. 
^PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

x NA POLSKI uskuteczniają się, przy mniejszych rękopi
sach, bezpłatnie; przy większych za jaknajskromniejszem 
x wynagrodzeniem. 
x Drukujemy przy 4tej ulicy, w północno-zachodnim 
* narożniku BLOKU KILLIANA 

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

CZYTAJCIE! 
DO SKŁADU 

Ed. F. MUES 
świeżo nadszedł znaczny zapa9 haftów, Valenciennes wschod
nich Vandyck, czarnych 1 kremowych koronek, dymek t 
kropkowanych szwaioarek falbanek, tkanin bawełniaeych po 
4. 5 i 6 centów, gingham 1 perkali po 4, 5 i 6 centów, 
Argonaut i Eclipse dywanowych warp najlepszych. 

Pióra od żywych gęsi zawsze na składzie 
Towary markowane pełnemi prawdziwemi 
liczbami. 

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, 
poleca sie i nadal pamięci 

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

WINONA, MINN. 

H. F. PEROUTKA 
NA ROGU E. 4-TEJ I CARIWIONA ULIC. 

Tania wyprzedaz Wszystkiego rodzaju towarow. 
U W A G A :  M A M Y  N A  S K Ł A D Z I E  K O M P L E T N Y  Z A P A S  T O W A R Ó W  M 0 -

DNIARSKIĆH. 

Sprzedajemy odpowiednie towary po najnizszyeh cenach. 
Damskie ubrane kapelusze warte $2.00 sprzedajemy po $1.25 

" elegancko" " " 4-00 • 2.75 
" bardzo elegancko ubrane kapelusze warte 5.00 ^ •-n 
" nieubrane marynarskie kapelusze warte 25c in' 

Dla dzieci kapelusze z wstążeczką w około po 10 c 

Pamiętajcie, że ubieramy każdego rodzaju KAPELUSZE po jak najniższych cenach. 


