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DO NAS, POLACY! ffUtó 
Towary Wiosenne i Latowe 

sprowadziliśmy w wszelkich gatunkach w wielkim zapasie i sprzedajemy 
TANIEJ JAK KIEDYKOLWIEK PRZEDTEM. 

CZARNE UBIOllY przedewszystkiem n nas w wielkim zapasie isto NAJMODNIEJ
SZEGO KROJU. 

Zapraszamy Was jaknajuprzejmiej do naszego handlu; tu oszczędzicie pieniędzy! 

CHURCH & AUGUSTUS" ZNAK DUŻEGO KAPELUSZA. VXM.UXDVA1. W H. U \M tulili • 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

POLICYANT Jakób Brouk 
Polak, który dotąd patrolował 
w rewirze Milwaukee Depot, 
mianowany został sierżantem 
na 8tacyi policyjne! i pełnić 
będzie nocną służbę. Nowy 
swój urząd rozpoczął w zeszłą 
Sobotę. 

DOKUCZLIWE zimna pano 
wały tutaj przeż, cały tydzień, 
i przymrozki poranne dały 
się niejednemu w znaki. To 
też nic dziwnego, że ci co 
mieli, przeprosili się z palto* 
tami. W chwili zamykania 
redakcyi niniejszego numeru, 
zanotujemy przepowiednię cie
plejszego powietrza. 

CZYTAJCIE w dzisiejszym 
numerze Katolika ogłoszenie 
składu ubiorów Church & 
| Augustin. Gatunki wyborne i 

ceny bardzo tanie, a że firma 
ta jest znana z uczciwości,więc 
Korzystajcie z czasu, póki 
wyprzedaż jest tanią i kupuj

cie. 

W DNIU 8 b. m. do domu 
Józefa i Józefiny Edeł bocian 
przyniósł córeczkę, której na 
imię dano Juljanna. Pani 
Józefina Edel jest siostrą 
naszego dzielnego wiarusa 
Marcina Daszkowskiego, listo
wego. Szczere życzenia przy 
tej okazyi składa Reda&cya 
Katolika. 

FIGURA św. Stanisława 
Kostki iuż umieszczoną zosta
ła na środkowej wieży naszego 
nowobudującego się kościoła. 

W DNIU 10 b. m. ojciec 
naszego kapitana policy i, 
Schoenig, odebrał sobie życie. 
W pobliżu warsztatów drogi 
tel. Winona & Western sko
czył do rzeki i utonął. 

PAMIĘTAJCIE, że strze
żonego Pan Bóg strzeże. 
Ubezpieczcie dzieci wasze w 
Metropolitan Life Insurance 
Co. po o lub po 10 centów na 
tydzień. Widzicie więc, że za 
5 centów, oszczędzonych na 
jednym kufelku piwa tygod
niowo, ubezpieczyć możecie 
wasze dziecko. Piszcie pod 
a d r e s e m  : L e o n H e i l p e r n ,  
210 Main Str.,Winona, Minn., 
a on się zgłosi do was i da 
wam żądane objaśnienia. 

Tykiety na wycieczki dla sau 
kających grunta w zachodnich i 
południowo zachodnich punktach, 
będą sprzedawane 21 Maja i 11 
Czerwca po bardzo tanich cenach. 
Fo ogłoszenia zgłoście się na 
Depot kolei Chicago, Milwaukee 
6 St. Paul. 

Bnklena mase A rui 
kowa. 

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

JEagle Pharmacy w Milwaukee. 

Z NIW POLSKICH 
W AMERYCE. 

CHICAGO, lii. Nasz wieleb 
ny Łks. proboszcz Michał 
Pyplatz, pomimo tereźniej-
szych ciężkich czasów, ufny w 
pomoc bożą, opiekę św.Józefa 
Patrona parafii i ofiarność 
swoich parafian, zaczął budo
wać kościół wielkich rozmia
rów, t. j. 75 x 153. W dniu 
6 Maja zaczęli wywozić już 
ziemię pod fundamenta. Plany 
przygotował polski sławny 
architekt p. Teodor Lewan
dowski, zaś kontraktorem jest 
jeden z najuczciwszych oby
wateli naszych p. Ratkowski. 
Szczęść Boże braciom na 
Town of Lake! 

STURGEON LAKE, Minn. 
— Smutny mamy do zanoto
wania wypadek. Polak Maj
kowski, w podeszłym wieku 
starzec, odwiózł do jeziora 
dwóch z St. Paul przybyłych, 
i wracając spadł z wozu i na 
miejscu bez życia pozostał. 
Pozostawił żonę, oraz pięć 
córek zamężnych i jednego 
syna żonatego. Pokój jego 
duszy. 

ALBERTA, Minn. — Do do 
mu Adama Wałdowskiego zawitał 
w d. 19 z. m. młody dzielny 
wiarus. Wiel. ks. Zielonka udzielił 
mu chrztu św. a do chrztu trzy
mali go Wiel. ks. Jan Bełzowski 
i pani Jadwiga Spiczka. 

MER1DEN, C)n. — Wiel. 
X. Bojuowski przenosi się z 
końcem b. m. do Bridgeport, 
Conn. 

ORGANISTĄ i nauczycielem 
w Trenton, N. J. jest obecnie 
ob. Kwiliński, który przed tem 
zajmował podobne miejsce w 
Blossburg, Pa, 

STEYENSPOINT, Wis. -
P. Juliusz Werochowski z 
Amherst Junction otrzymał od 
stanowego komisarza asekura
cyjnego charter wydany przez 
władze stanowe nowozakłada-
jącemu się tu polskiemu to
warzystwu asekuracyjnemu, 
,,Portage County Polish Fire 
Insurance Association." 

Pan Jan Przytarski miano* 
wany pocztmistrzem w sąsied
niej Polonii, w miejsce p. 
Józefa Omernika. 

W FREELAND, Pa., kome-
dya z polską parafią niezależ
ną już stanowczo się skończyła. 
Ks. Dębski wyjechał do 
Scranton, gdzie przebywa u 
Dra Szlupasa na łaskawym 
chlebie. 

DETROICKA Prawda z 11 
Maja b. m. pisze: ,,Sprawdza 
się najzupełniej, że radca 
duchowny (ks. Paweł Gutów 
ski) i prezydent Zjednoczenia 

chicagoskiego (Józef Kromta) 
chcą wstąpić do tutejszego 
Stowarzyszenia, Ponieważ w 
Stowarzyszeniu nie ma urzędu 
radcy, kapelanem zaś jest ks. 
Fr. Muller a prezydentem p. 
M. Ostrowski, przeto dla 
chicagoskiego radcy i prezy
denta aż do czasu sejmu nie 
ma innego miejsca w Stowa
rzyszeniu jak skromne stano
wisko zwykłych szeregowców." 

W BUFFALO, . N. Y., 
buntują się Polacy w parafii 
św. Wojciecha przeciwko 
ustanowionemu z poręki ks. 
Pitassa proboszczowi swojemu 
ks. Flaczkowi, który samowol 
nie pragnie rozporządzać kasą 
parafialną. 

Pan A. F. Górski otrzymał 
na East Buffalo generalną 
agenturę ,,United Express 
Company." 

AMERYKA 
ST. LOUIS, Mo. - Sena

tor stanowy P. R. Morrisey 
zabitym został w d. 13 b. m. 
przez swoję kochankę Maud 
Lewis. W czasie snu strzeli
ła do niego z rewolweru. 
Sądzą, że kobieta popełniła 
ten czyn w chwili nagłego 
napadu pomięszania zmysłów. 

CHICAGO, 111. Schriabelta 
anarchistę, który jak po
wszechnie sądzą, dziewięć lat 
temu rzucił bombę w Hay-
market, widziano w tych 
dniach w Vallejo, Kai. 

ROCHESTER, N. Y. 
Miasteczko Oakfield w po
wiecie Genesee zgorzało do 
szczętu. Ani jeden dom nie 
pozostał. Mieszkańcy obozują 
na polach pod namiotami i 
gołem niebem. 

BALTIMORE, Md. — 
Kardynał Gibbons wyjedzie w 
d. 18 b. m. do Rzymu. 
Towarzyszyć mu będą biskup 
detroicki ks.^Foley, ks. E. F. 
Thomas z Baltimore i ks. J. 
R. Slattery, profesor semina-
ryum św. Józefa. 

NEW YORK, N. Y. — 
W Sobotę przybyło tutaj z 
Europy 4,000 emigrantów. 
Jestto największa ilość, jaka 
w jednym dniu w przeciągu 
ostatnich dwóch lat tutaj 
przybyła. 

Przegląd polityczny. 
Tak jak w zeszłym tygod

niu donieśliśmy, tak się stało. 
Japonia ustąpiła pod nacis
kiem Rosyi, Francyi i Niemiec 
i zrzekła się aneksyi Mand-
żuryi. 

Z Tokio w"Japonii donoszą, 
że traktat pokoju pomiędzy 
Chinami i Japonią podpisa
nym został w Chee Foo. Za 

zrzeczenie się Mandżuryi, 
Chiny nie zapłacą oddzielne
go wynagrodzenia. Wojska 
japońskie wkrótce z Chin się 
wycofają. 

Zdawałoby się przeto, że 
sprawa już kompletnie załat
wiona. Tymczasem ciągle 
jeszcze przychodzą ztamtąd 
niepokojące wieści. I tak z 
Londynu telegrafują. żeRosya 
żąda od Chin wynagrodzenia 
za pośrednictwo i Chiny dla-
miłego spokoju prawdopodob
nie odstąpią Rosyi port 
Lazarevo z otoczeniem dwustu 
mil obszaru ziemi.Japonia nie 
sprzeciwi się temu. 

Inna depesza z Berlina 
opiewa, że Rosya wysyła 
świeże wojska na Wschód, 
utrzymując, że Japonia nie 
zupełnie w myśl żądań Rosyi 
postąpiła. 

Paryzki „ Soleil9' zapowiada 
dalsze zawikłania na Wscho
dzie. Francya formalnie 
zaprotestowała przeciwko zaję
ciu wyspy Formosa przez 
Japonię, bo sama chciałaby 
zabrać tę wyspę. 

Pomimo jednak zachmu
rzonego nieba możemy prawie 
na pewno liczyć, że do 
dalszych zawikłań nie przyj
dzie i pokój na Wschodzie, 
jak na teraz, utrzymanym 
zostanie. 

Powstanie na Kubie coraz 
bardziej się szerzy. Hiszpanie 
starają się nadać powstaniu 
mniejsze znaczenie, ale to im 
się jakoś nie udaje, w obec 
klęsk, jakie w potyczkach z 
powstańcami ponosaą.Generał 
Campos przyrzeka powstań
com zupełne ułaskawienie, 
jeśli się poddadzą i tylko 
przywódców chce pod sąd 
wojenny oddać. Powstańcy 
jednak wolą za wolność 
walczyć. To też Hiszpania 
coraz nowe posyłki wojska do 
Kuby wysyła i ma nadzieję, 
w końcu jednak powstanie 
uśmierzyć. 

Powstanie w Ecuador także 
się wzmaga i ludność cała z 
powstańcami sympatyzuje. 

W środkowej Ameryce 
niemieccy i hiszpańscy kupcy 
zawarli pomiędzy sobą koali 
cyę przeciwko angielskim i 
amerykańskim kupcom, coś w 
rodzaju bojkotu, 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Widma pokonane. 
Bogaty kawaler oświadczył 

pewnego razu, że jakaś czarownica 
straszyła go w nocy. Przyjaciele 
go wyśmiewali, a ''on pomimo to 
utrzymy wał że to prawda .Zachoro
wał. skarżył się na ociężałość 
żołądka, stracił apetyt, zchudł i 
sądził ie jest blizkim śmierci, że 
widmo nocne jest przestrogą, że 
słyszy iuż nawet dzwonki grobowe. 
Myślał już popełnić samobójstwo. 
Z porady przyjaciela zaczął używać 
Dr. Pierce'a Golden Medical Disco
very, wyzdrowiał 1 wszelkie widma 
1 czarownice pierzchły. Cierpka 
wątroba i niestrawność były przy
czyną jego cierpień, a to lekarstwo 
go wyleczyło. Za przesłaniem 6 
centów w znaczkach pocztowych 
poślemy wam dużą książkę 136 
stronnic o wątrobie i żołądku 1 jak 
ich cierpienia należy leczyć. Pam-
flet na żądanie bezpłatnie. Pisz do 
World's Dispensary Medical 
Association, Buffalo, N. Y. 

Dr. Pierce'a przyjemne pigułki 
lec?ą zatwardzenie, żółć i nieregu-
larność żołądka, wątroby i kiszek. 

Bezpłatne pigułki. 
Przyślijcie swój adres do H. 

E. Backlen&Co w Chicago, 
a dostaniecie bezpłatnie pudełko 
Dr. King's New Life Pills. Próbka 
ta przekona was co może zdziałać. 
Pigułki te leczą niezawodnie ból 
głowy 1 osłabienie, malarye 1 ból 
żołgdka. Nie zawierają w sobie 
żadnego obcego żywiołu i są czysto 
z roślin robione. Użycie ich nie 
oełabia, ale owszem wzmacnia cały 
system. Pudełko zwyczajnej wiel
kości 25centów w Eagle P h ar. 
macy of Milwaukee, Wis. 

]̂ a sprzedaż 
5 FARM po 40 akrów każda, 8 mil 
od Winony, na sprzedaż pod łat-
wemi warunkami,lub do wymiany 
częściowo na czyste property. 

Zgłosić się do biura panów: 
Smith. Posz & Gile 

66 W. 3rd Str. 
Winona, Minn. 

Polska kolonia rozwi-
a] ąca się w Carlton Co. poszukuje 
emigrantów. Dobry grunt tylko 5> 
dolarów za akier. Jedną szóstą 
część z góry, reszta jak wam do
godniej. Wielu Polaków sąsiadów. 
Pisz lub zgłoś sig do M. F. 
Griswold, Moose Lake, Carlton Co. 
Minnesota. 

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

derrnan z Dimondale, Mich., mamy 
pozwolenie ogłosić rmstgpujaey wyiątek: 
,,Nie waham si§ polecić Di\Kinga nowy 
wynalazek, I10 zadziwiająco skutecznym, 
był w chorobie mojej żony. W czasie 
gdy byłem proboszczem w kościele 
baptystów w Riyes Junction, żona moja 
zachorowała na pneumonif wywołany 
poprzednia choroba zwan§ La Grippe. 
Uporczywy kaszel dusił j§ całemi 
godzinami bez przerwy i zdawało sie, 
że nie przeżyje tego. Przyjaciel jednak 
polecił Dr. Kinga ,,New Discovery." 
Lekarstwo to podziałało śpiesznie i 
nadzwyczaj skutecznie. Sprzedaje sig 
w butelkach po 50 centów i jednym 
dolarze w „Eagle Pharmacy of 
Milwaukee, W is." Próbki wysyłają 
sig na ż§danie darmo. 

L E O  H E . I L P E R N  
EXPERT BOOKKEEPER & ACCOUNTANT. 

TRANSLATIONS FROM AND INTO DIFFERENT 
LANGUAGES. 

FANCY "WRITING, ENGROSSING & C. 
Agent for the Metropolitan 

Life Insurance Co. 
210 Main Str. WINONA, MINNESOTA. 

3 

Ed. F. MliES " 
ODEBRAŁ 

[codopiero wielkie zapasy towarów na lato. 
KOSZULE damskie bez rękawów 25 ct do $2.00 

5 i 6^c. za diagonale wiosenne na okrycia i szaty. !{• 
4  c e n t y  z a  d r u k i .  
4 centy za g i n g h a m y. 
4 centy za materye na p ó s 2 w y. 
4 centy za bielone materye na p ó s z w y. 

u 

Kropkowane Szwajcarki 1 białe materye!; 
we wszystkich stopniach i gatunkach. jk, 

Najlepsze gatunki KARPETOWyCHI 
fWARPÓW. 

PIÓRA żywych gęsi zawsze na składzie.j 

ED. F. MU ES 
105 E. 3rd Street. | 
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x wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarskie* 
* roboty akcydensowe, jako to: * 

KOISTYTUCIE, PLAKATY 
X 
X  
X  

X NAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH y 
X 
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X 
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(SWWW8XE i TY w ETY 
3^C?EQÓLNIE DO ĘAQHUNKOW. 

X 
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x ^-PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO * 
XNA POLSKI uskuteczniają się, przy mniejszych rękopi- * 
*sach, bezpłatnie; przy większych za jaknajskromniejsżem x 

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