
WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

TAK jak w zeszłym tygo 
dniu zapowiedzieliśmy, czter
dziesto- godzinne nabożeństwo 
w naszym kościele rozpoczęło 
się w niedzielę i trwa ciągle jesz 
cie. chwili,gdy redakcyęnu
meru mniejszego zamykamy.Dj 
pomocy naszemu wiel. księdzu 
proboszczowi J. Pacholokiemu 
i księdzu wikaremu Józefowi 
Bulsiewiczowi, przyjechali nas 
tępujący wiel. księża: ks. Dom. 
Majer i ks. Roman Gruzowski 
z St. Paul, ks. Liur;Zawadz-
ki z Delano, ks. Jan Mączyó 
ski z Milwaukee (w przejeź
dzie do Bostonu) ks. Aug. 
Babiński z Independence, kp. 
Teo. Ługowski z PineCreeku, 
ks. Jan Bełzowski z Alberta, 
ks. Jakób Wojtowicz zDakoty, 
ks. Henryk Jażdżewski z 
Minneapolis, ks. Jakób Kopera 
f Wells, ks. Jan Sroka z 
Duluth; ke. Prejss z Winony, 
ks. Koeberl z St. Paul, ks. 
Smith z Kollingston, ks. Meyer 
zWinony. 

Świetne kaząnia i uroczyste 
nabożeństwa, silne na parafian 
wywarły® wrażenia, a głosy 
z przed trybunału pokuty 
odbijały się o sklepienia 
niebios, i błogosławieństwo 
spływać będzie na parafian, 
którzy po tylu smutnyćh 
przejściach, raz nareszcie się 
upamiętali i na drodze zgody 
i jedności postępować przyrze-
kają. Nigdy przedtem tylu 
uaraz księży u proboszcza 
parafii św. Stanisława KostKi 
nie gościło. 

PIŁĘ majora Youmans w 
zeszły Wtorek w ruch puszczo
no. Cieszy nas to, bo wielu 
rodaków znowu dostało 
robotę i ciężkie czasy dla nich 
miną. 

NA żądanie komisarzy 
powiatowych Knoppa i Barn-
benka, sędzia posłał dwóch 
chłopców Buck Rose i Jana 
Siucki do szkoły wycłnwaw 
czej w Owatonna. 

FRANCISZEK LIPIŃSKI 
urządza w przyszłym tygodniu 
wyprzedaż koszul, spodni, 
Kapeluszy, butów i trzewików 
po bardzo tanich cenach. 
Wyprzedaż potrwa tylKo kilka 
dni, więc kto chce z niej 
skorzystać niech się pospieszy. 

Kołaszewski wyklęty. 

Prze w. ks. Biskup Horst 
man ogłosił w swoich dyece 
zyaćh następujący list paster
ski: 

j,Drogie dzieci 10 Chrystusie! 
Od Jego Eminencyi kardy

nała Ledóchowskiego, prefekta 
Propagandy odebrałem nastę 
pujący list zawiadamiający 
mię o wyroku św. Iukwizycyi, 
który dotyczy kapłana Koła-
szewskiego: 

.Oznajmiam Jego Mości, że 
Najwyższa Kongregacya Św. 
Inkwizycyi przesłała św. 
Kongregacyi Propagandy wy 
rok Ich Kminencyj generalnych 
Inkwizytorów z dnia 30 stycz
n i a  1 8 8 5  r p o t w i e r d z o n y  
przez naszego Ojca Świętego 
na posłuchaniu mianem d. 
31 stycznia 1895 r., a dotv-
o>ąca kapłana, Franciszka 
Koło szewskiego. 

Wyrok, który przepisuję 
dosłownie brzmi jak następu
je: J 

Na kapłana Franciszka Ko-
laszewskiego, który oKa2ał się 
upartym w schizmie, Ńajprze* 
wielebniejszy ks. Biskup Cieve 
landzki musi wydać wyrok 
klątwy i oświadczyć, że trzeba 
go (Kołaszewskiego), wszyst
kim omijać; ieżeli będzie ża
łował i prosił o przebaczenie, 
musi być odesłany do Stolicy 
Apostolskiej. Przesyłając Je 
gomości powyższą decyzyę, 
proszę by była wykonaną i 
błagam Boga, by go zachować 
raczył przez wiele lat w 
błogosławieństwie świętem. 

Jego uniżony sługa: 
Mieczysław, Kard. Ledóchowski. 
Prefekt św. Kongregacyi Pro
pagandy. 

j-A. ArcyMskup % Larissa. 
sekretarz.'' 

Powyższa klątwa pochodzi 
od najwyższego trybunału w 
kościele Bożym, wydana i 
potwierdzona przez samego 
Namiestnika Jezusa Chrystusa, 
Jego Świątobliwość Ojca św. 

Jest to najokropniejsza ze 
wszystkich kar kościelnych, 
oświadczająca nie tylko, że 
Kołaszewski odcięty jest 
całkowicie od kościoła Św., 
lecz że katolikom nie wołao z 
nim mieć nawet najmniejszego 
obcowania, — że muszą go 
omijać zupełnie. 

Jeżeli coś w stanie jest o-
tworzyć oczy tym biednym 
uwiedzionym jego zwolenni
kom, to ta uroczysta klątwa 
powinna mieć tu skutek. 
Ojciec św. sam teraz oświad
cza, że Kołaszewski jest 
wyklętym i nakazuje wszyst
kim katolikom, aby go omi
jali. 

Oby nieszczęsny ten kapłan 
przynajmniej teraz w siebie 
wstąpił, przewidział swcje 
straszne położenie i poznał, 
jak okropną wyrządził krzyw
dę duszorr, aby żałował 1  

pokazał fłktycznie, iż żałuje 
za krzywdy wyrządzone, przy
nosząc owoce pokuty. 

Taką była moja ciągła 
modlitwa za niego. 

Jako delegat naczego Ojca 
s*v. Namiestnika Jezusa 
Chrystusa, niniejszem uroczyś
cie ogłaszamy następujący 
wyrok św. Inkwizycyi: 

Na większą chwałę Boga i 
zbawienie duszy, dla jego 
własnej poprawy i skruchy, 
niniejszem oświadczamy że 
kapłan, Franciszek Kołaszew 
ski wyklętym jest z Kośsioła 

Bożego i mijanym być winieu 
przez wszystkich katolików. 

Amen, 
f Jcs. Ignacy Fryderyk, 
Biskup Clevelandzki," 

Zapłacili za Katolika. 
Wells, Józef Ozdoba l.oO 
Green Bay, Antoni Słupiński 2.00 
Manitowoc,Wial. X.Krzywonos2.0<J 
Berlin, Michał Melzin 2.00 
Wmona, TeodorSikorski 2.00 

<ł Jak Łosiński 2 00 
Chicago, Jos. Fink 2.00 
Thorson, Joz. Gruba 2.00 
Winona, Fr. Lipiński 1.00 
Isadore, Jan Kabat 1.00 
Duluth, Wiel. X. Jan Sroka 2.00 

" Winc. Igflasiak 1,00 
•« Paweł Prejss 2.00 
" John Gonska 2.00 
" Jan Mizgalski 1.0© 
" Albert Sadowski 2.00 
" Jan Kozłowski 1.00 
" Archie Agatin 1.00 
" Wm. Hellm£ii 2.00 

—O— 

KRYTYKA. 
Bałuckiemu, autorowi licz 

nych komedyi. napisanych z 
humorem i niezwykłym talen
tem, a przedstawianych z 
wielkiem powodzeniem we 
wszystkich naszych teatrach 
— napisano wierszyk następu 

iący: 
Gdy Bałucki coś napisze, 

Co sig werwą, skrzy okrutny, 
Krgci nosem wnet krytyka, 

Ming wielce robi smutny. 
Chociaż widzę klaszczą w dłonie, 

Aż się gmachu trzęsą mury, 
Wciąż krytyka piórem skrobie 

I wciąż w całem szuka dziury, 
Pan Bałucfci zaś nic na to, 

Jeno kierze foljał nowy, 
I po rozum idzie znowu 

Do rozumnej zawsze głowy. 
Lulkg przytem pali sobie, 

Osadzoną w cybuch kusy. 
Z krytyk zasig ma wyborne 

Do swej fajki — fidibusy. 
I 4.ak ciągle, od trzydziestu 

Lat jednaine trwają boje. 
Pan Bałucki swoje pisze 

I krytyka zawsze swoje. 
Komu się też prędzej sprzykrzy, 

Może kto mi tu odpowie? 
Czy krytyce rżnąć, czyli też 

Pisać panu Michałkowi? 
Piszże dalej, mój Bałucki 

Bo twych ,,słabizn" teatr łaknie 
Za to pewnie fidibusów 

Ci do śmierci nie zabraknie... 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Electric Bitters. 
Electric Bitters jest lekarstwem 

dobrem, w każdej porze roku, ale ĘsJ" 
bardziej potrzebnem na wiosng, kiedy 
rodzaj zmecaenia człowieka ogarnia, 
kiedy wątrobą jest ospała i zdrgtwiała 
i każdy czuje potrzebę odświeżenia sig. 
Spieszne użycie tego lekarstwa nieraz 
zapobiegło febrze. Żadne inne lekarstwo 
n:e działa tak skutecznie przeciwko 
cierpieniom rnalaryi. Ból głowy, nie
strawność, zawrót i inne ustępują po 
użyciu jego. Butelka tylko 50 centów 
w  E a g l e  P h a r m a c y  o f  M i l 
waukee, Wis. 

dłużni
cy „Katolika",którzy 
w pierwszej połowie 
bieżącego miesiąca 
odebrali od nas zno
wu rachunek, bedą, 
jeżeli do Igo Maja za 
gazetę nie zapłacą, w 
poczet abonentów 
„dzikich'', t. j. kan
dydatów na Darmo-
czytalskich policzeni. 

ZAWIADOMIENIE. 

Do rodziców i gospodarzy. 

Prawo Stanowe wymaga od rodziców i gospo
darzy, żeby urzędnika Wydziału Zdrowia, w mieście 
lub gminie gdzie zamieszkują, zawiadomili o każdem 
narodzeniu lub śmierci w ich rodzinie. Zaniedbanie 
lub odmowa w złożeniu podobnego raportu, ^ karane 
jest grzywną do wysokości $20.00 c. Rodzice i gospo
darze mogą o tem zawiadomić albo wprost Urząd 
Wydziału Zdrowia, albo też przez pośrednictwo leka
rza lub akuszerki. 

Zawiadamia się wszystkich, którzy we wschodniej 
stronie miasta mieszkają, że dla ich wygody odpowie
dnie blankiety złożone są w aptece M. J. Kowalew
skiego, 601, E. 5ta ulica, który na żądanie wypełni 
blankiety odpowiednio do wymagań prawa i jest 
upoważnionym do przyjęcia i składania tych raportów 
na ręce urzędnika Wydziału Zdrowia. 

* 

Franklin Staples 
Urzędnik Wydziału Zdrowia 

W inona, Minii* 

Winona 20 Kwietnia 1895 r. 

C«y«» żonaty esey nie? 
pyta zrozpaczony Pan. A. -Do
prawdy, żona moja jest tak nerwo
wa i zirytowana, że jestem w 
domu tylko tak długo, jak tego 
konieczna potrzeba wymaga. Dom 
mój nie jest takim, jak zwykle 
bywał". 

,,Czy żona pańska cierpi na 
roztrojone nerwy?" pyta pan B. 
„Tak, jest kaleką od lat wielu." 
„Zupełnie tak jak moja żona, ale 
]ą wyleczyło Dr. Pierce's Favorite 
Prescription. Kup to samo dla 
Pani A. a szczęście domowe napo-
wrót odzyskasz," Pan B. miał 
słuszność, bo na wszystkie bez 
wyjątku kobiece choroby „Favorite 
Prescription'* jest lekarstwem sku 
tecznem. Rapturg lub Hermą 
stanowczo leczy lub pieniądze 
zwraca. Po cyrkularze 1 objaśnienia 
pisz do World's Medical Association, 
Buffalo, *J. Y. 

Bezpłatnie. 
Ci, co używali Dr. King s New 

Discovery, zna ja jego wartość, a ci co 
jeszcze nie używali; mają obecnie 
sposobność spróbowania. Zgłoś sig do 
ogłaszającego aptekarza i zaż|daj próbkg 
darmo. Przyślij nazwisko i adres do H 
E. Buckien & Co w Chicago i weź 
pudełko Dr. Kiojer s New Life Pills 
darmo. Dostaniesz tam także bezpłatnie 
urzewodnik dla zdrowia i Wskazówki 
dla gospodaistwa. Wszystko to jest 
poręczonem że dobrze po; łuży i nic nie 
K o s z t u j e .  P J S Z  d o E a g l e P h a r m a c y  
of Milwaukee, Wis. 

CZYTAJCIE! 
DO SKŁADU 

Ed. F. MUES 
świeżo nadszedł znaczny zapaa haftów, Valeucienues wschod
nich Yandyck, czarnych 1 kremowych koronek, dymeK i 
kropkowanych szwaioarek falbanek, tkanin bawełniaeych po 
4. 5 i 6 centów, gingham i perkuli po 4, 5 i 6 ceutów, 
Argnnuut i Ellipse dywanowych warp uajlepezyeh. 

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

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, 
poleca sie i uadal pamięci 

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

WINONA, MINN. 
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x wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarskie* 
xroboty akcydensowe, jako to: * 

5 KONSTYTUCJE, PLAKATY i 
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X 
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X 
X 

ptfiTORYUBZE \ TYBETY 
WJ5WJS WWWTY 

SZC2EQ0LNIE DO F(AQHUNKOW. 
I®-PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO)* 

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* 
* 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  

WYPRZEDAZ 
DONOSZĘ SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI, ŻE 

BEDE WYPRZEDAWAŁ W C  * >  

przyszłym tygodniu 
KOSZULE, dolne i wierzchnie, 

SPODNIE robocze, 
KAPELUSZE, 

BUTY I TRZEWIKI 
rozmaitego gatunku, po 

BARDZO NIZKICH CENACH 
z powodu braku miejsca i obecnie 
panujących ciężkich czasów. 

wjajj] 

POTRWA TYLKO KILKA 

Z uszanowaniem 

FRANCISZEK LIPIŃSKI 
700 E. 5th Str. 


