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H. CHOATE & CO. 
Jeszcze tańsze towary Winona, Minn, 

przy wyprzedazy budynku. 
Tupety (papier na ścianę) 5, 7/^> IO» *5 c prawie pół ceny za dobre tapety. * 
1.000 yardów firankowych koronek zawsze po 12^ c teraz po 5 c 
Dobre koronkowe firsuiki 3 yardy szerokie zawsze po $1, teraz 60 c para. 
Dobre koronkowe firanki 50 cali szerokie 3/^ długie po $1.00 para 
Jeszcze lepsze koronkowe firanki 3^ długie, 60 cali szerokie, zawsze po #3, teraz $ 2  para 
25 par Bruxelskich firanek, cena zmniejszona z 16.50 na $3 95 para, 
6—4 Szenilowe kołdry z frendzlami zawsze po $ 1  25 teraz po 88 c 
Karpety ingrain w dobrym gatunku 15* 25» 3° 35 4° c za yard 
Dobre bruxelskie karpety 49 ** * ^5 ^ z** y®rd» W szkockim stylu bruxelki po 45 ^ 

Cena sama się rekomenduje w wydziale domowym. 

Calicos — najlepsze, delikatnie wykończone stałe kolory, zawsze po 6 c teraz 4 c yard, 

Po 10 centów para przepysznych, 
Migdy nie sprzedawaliśmy ładniejszych jak 

te, które teraz dajemy po 25 c, 
A jednak mamy jeszcze wykwintniejsze po 

35c, 50 c i drożej. 

Dla panien. 
Za dwa centy para pończoch, ' 
Za 5 centów jeszcze lepsze, 
Za 7 centów bez szwu, 
Za 10 centów ładne czarne pończochy, 
Za 15 centów, warte są po 25 c. 
Za 25 centów dla panien pończochy. 

Proszę tylko obejrzeć, a nie znajdziecie nigdy ładniejszych, a 
jednak mamy jeszcze ładniejsze od tych także. 

Przynieście to ogłoszenie ze soba. 

Szkockie materye nasukknie po 3^, za yard 
Tela Vela Duckings ząwsze 12% c teraz 9 c 
Merrimac Cashmere de Laines zawsze 7c ter 4c 
Amoskeag na suknie zawsze 10 c teraz 8 c 
Szkockie materye, prawie jak wełniane 

zawsze 10 c teraz 7 c yard 
Napped Cheviot Szyrtingi zawsze 12% c 

teraz 6£c yard 
Za 5 centów dobre skarpetki 
Za 25 centów 5 par czarnych damskich 

ponczochów. 
Za 25 centów 3 pary jeszcze lepszych, 
Po 19 centów czarne damskie pończochy z 

Maco nici, sprzedawane wszędzie po 25c 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

W1EL. KS. JÓZEF Bolsie-
wicz, asystent wiel. ks. J. 
Pachołekiego, proboszcza pol
skiej paratii św Stanisława 
Kostki w naszeui mieście, za-
chorował i obecnie zoajduje 
się w szpitalu u Braci Alex 
ianów w Oshkosh, Wis. 

MITING parefialny odbył 
się w Poniedziałek w celu 
przyznania kontraktow na 
aparaty do oświetlenia nowobu 
dującego się kościoła, oraz na 
kotły do ogrzewania parą itp. 
W Środę kortrakty były wy

dane. Ponieważ jednak w 
Środę już Katohh z pod prasy 
wychodzi, więc bliższe szcze
góły podamy w przyszłym 
numerze. Parafianie składają 
pieniądze na ten cel, a chociaż 
koszta wyniosą prawie 10 
tysięcy dolarów, jednakowoż 
jest nadzkja, że pieniądze się 
zbiorą, bez potrzeby zaciągania 
nowych długów. 

CÓRECZKA naszego pol
skiego młynarza p. Y. J. 
Czapiewskiego wygrała pianino 
od aptekarza p. Kuczkowskie
go-

P. STANISŁAW WERRA 
członek Kółka Dramatycznego, 
który uległ kilka miesięcy 
temu wypadkowi i jest obe
cnie kaleKą, nie otrzymał 
od Kółka wspercia, konstvtu-
cyą zastrzeżonego, i w drodze 
procesu stara się je otrzymać. 
Sprawą p. Werry zajmuję się 
adwokat Richard A. Raod&ll, 
od którego p. Leon Heilpern 
otrzymał polecanie przetłoma 
czeoia konstytucyi Kółka na 
język angielski. 

DO NAS, POLACY! 
TOWMY WIOSENHE I LITOWE 
sprowadziliśmy w wszelkich gatunkach w 

wielkim zapasie i sprzedajemy 

TANIEJ JAK KIEDYKOL
WIEK PRZEDTEM. 

CZARNE U BIOltY prze-
dewszystkiem u nas w wiel
kim zapasie i to NAJMOD
NIEJSZEGO KROJU. 

Zapraszamy Was jaknajuprzejmiej 

do naszego handlu; tu oszczędzicie pie-

niedzy! 

CHURCH! AUGUSTIN 
63 tc 65 Ei 3RD STR, 

ZNAK DUŻEGO KAPELUSZA. 
WIS®M» MIM, 

święconym w naszem mieście 
naturalnie w tych wszystkich 
domach, w których solenizoa-
tem był Jan, a solenizantką 
Joanna. I w domu wydawcy 
Katelikahy\& w dniu tym ra
dość, gdyż dla żłożenta szcze 

J rych życzeń pani Joannie 
Derdowskiej, zebrało się grono 
prz>jaciół, i wszyscy przy 
wspólnej pogawędce mile dzień 
przepędziłi. 

NATŁUCZONEjf jajka, trzy 
ny za 25 ceutów sprzedaje 

WmoDa Produce Co, cor. 
Front & Main Str. 

DZIEŃ ŚWJANAw ubiegły 
Poniedziałek, uroczyście był 

ZAWIADOMIENIE. Za -
wiadamia się niniejszem, że 
firma Rożek i Reszka rozwią
zała się za wspólnym porozu
mieniem się i wszystkie 
rachunki i należności przypa 
dające pomienionei firmie 
Rożek 'i Reszka, muszą być 
płacone na ręce podpisanego, 
który pod własnem nazwiskiem 
nadal biznez prowadzić będzie 

Leon Rożek. 

Droga żelazna Chicago, Mil
waukee & St. Paul sprzedawać 
będzie tykiety na wycieczki za cenę 
pojedynczy, ważne na jazdę pod
winę,. tj. tam i napowrót, z 
następujących okazyi. 

ila Epworth League, Chatta
nooga, Tenn. od 21? do 30 Czerwca. 

Na Christian Endeyor,Boston, 
Mass. od 10 do 14 Lipca. 

JNa Baptist Y. P. Union, Bal
timore, Md. od 18 do 21 Lipca. 

Na American Pharmaceutical 
Association, Denver, Col. od 14 
do 24 Sierpnia. 

JNa Knights Templar, Boston, 
Mass. od 26 do 30 Sierpnia. 

Po dokładne objaśnienia zgłoś
cie eię na South Shore depot. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Przegląd polityczny. 
W Anglii cały gabinet z 

lordem Rose berry na czele, 
podał się do dvuiisyi. Królowa 
Wiktorya prayjęla rezygnacyę 
głbinetu i, upoważniła lorda 
Salisbury do utworzenia no
wego. Przyczyną rezygnacyi 
gab netu, było zwycięztwo 
opozycyi na piątkowem posie 
dzeniu izdy niższej. 

Z Bulgaryi donoszą, że w 
obwodach Villajet, Ulust, 
Polanka i B"aczyanik w Mace
donia wybuchło powstanie 
przeciwko uciskającej ich 
Turcyi. W pierwszej potyczce 

wojsko tureckie poniosło po-
rażkę. Powstańcy, przez zwy
cięztwo to nabrawszy odwagę 
spaliłi wieś Isthibania 1 do 
szczętu wycięli kompanię 
wojska tureckiego. Powstanie 
coraz bardziej się szerzy. 

Powgtanie na Kubie jeszcze 
się Hiszpanom daje w znaki, 
chociaż w ostatnim tygodniu 
szanse obustronne były prawie 
jednakowe. Raz powstańcy, 
drugi raz Hiszpanie, na prze
mian zwyciężali, lecz ciągle i 
bezustanne potyczki nużą już 
obie strony. Bardziej znużonem 
jest jednakowoż wcjsko Hisz
pańskie, gdyż ci tylko posłusz
ni rozkazom walczą, podczas 
gdy powstańcy walczą za 
własną osobistą i polityczną 
wolność i to im w walce ducha 
dodaje. 

Z innych stron świata, bar
dzo szczupłe dochodzą nas 
wiadomości. Horyzont politycz
ny Diazachmurzony. 

Sprostowanie. 
W umieszczonej w zeszłym 

numerze, pomiędzy Wiadomościami 
mie]8cowemi, notatce o prymicyach 
wiel. ks. Ciemińskiego — w tutej
szym kościele niemiecko-katolic-
kim, miało być: wiel. ks. J. Meier 
z Winony (zamiast wiel. ks. D. 
Majer z Śt. Paul.) 

W aBtępie z Bay C 1 t y,pod 
nagłówkiem ,,Z niw polskich w 
Ameryce", zecer błędnie ustawił 
znany frazes łaciński Audiamus et 
alteram partem — ża co serdecznie 
przepraszamy. 

RÓŻNE ARTYKUŁY 
RELIGIJNE 

jako to: obrazy, krzyże, ró
żańce, a także 

TRUMNY 
sprzedaje po przystępnych 
cenach 

AUG. KARASIŃSKI 
643 Grove Str. 

Milwaukee, Wis. 

Droga żelazna Chicago, Mil
waukee & St. Paul sprzedawać 
będzie tykiety na wycieczkę ną 
zebranie National Educational 
Association, które się odbędzie w 
Denver, Col. od 5 do 12 Lipca, po 
bardzo tanich cenach.Fo objaśnie
nia co do ceny, daty 1 drogi, 
zgłoście gię na South Shore depot. 

NSti&lena laasas© Ami-
kowa. 

Najlepsza maść na swieoie na 
rany, pochodzące z eieć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane ręye, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądze hęd$ 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

Eaqle Pharmacy w Milwaukee. 

km PRAWDZIWY 

Elgin Zegarek. 
Pizyslijcie to ogloszenicz 

waszym dokładnym adre
sem, a my przyślemy wam 
ten PRAVvDZIWY EL
GIN ZEGAREK BEZ
PŁATNIE do obejrzenia. 
Powleczony jest 14 KAR, 
SZCZERE M ZLOTEM, 
ładnie wyryty i wyjrzy jak 
SZCZERO-ZLOTY ZE
GAREK sprzedany za $40 
Werk jest PRAWDZIWY 
ELGIN, GWARANTO
WANY NA 20 LAT. 
Sprawdźcie dokładnie^ w 
ofisie expresowym i jeśli 
zobaczycie, ze to tanio, to 
zapłacicie $9 25 w ofisie 
expresowym i zegarek be-
dzie waszym. Jeśli z ob.sta-
lunkiem przyślecie 50 cen
tów w znaczkach poczto
wych lub Money Order, to 
przyślemy wam nasz ele
gancki łańcuszek wartujacy 
$3 KO.Zegarki tesa GŁÓW
KA NAKRECANE. 

Napiszcie czy zadacie MEZKI czy DAMSKI zegarek^ 

KEATING & CO. 
Fabryka i Handel jubilerski. 

57 Dearborn Str. Chicago, III. 

Ed. F. MUES 
WAŻNA WYPRZEDAŻ DLA PRZE-f 

PROWADZKI. 
Towary łokciowe i koszulkowe po bar-f 

i dzo zniżonych cenach, przed przeprowadzą 
i|ką do nowego lokalu 79 E. 3rd Street,;[ _ | 

!l 
naprzeciwko apteki John Yon Rohra. 

CENY BARDZO ZNIŻONE. 
c perkaliki, obecnie po 4 c 
c Ginghamy, obecnie po 4 

DARMO! 
Elgin Zegarki. 
Przyślijcie nazwisko i adres 

a przyślemy wam ttn 
ZEGAREK WARTOŚCI$60 
DARMO do przejrzenia — nie 
w starym Jecz w nowym stylu 
PRAWDZIWY ELGIN 
WERK. Nie mamy potrzeby 
opisywać wam zegarka, kiedy 
możecie go ogladac BEZ
PŁATNIE. Każdy zegarek 
nosi napis „ELGIN NATIO
NAL WATCH CO." JEDY
NY PRAWDZIWY. Mezki 
lub damski. $8.95 możecie go 
doł-tac Przyślijcie 50 centów 
w znaczkach za nasz łańcu
szek wartości 5 dolarow. 

Guarantee Watch Co 
Dept. B.B. 100 Washington Str 

Chicago, 111, 

Ceny targowe 
wort*®*. 

P s z e n i c  a — N r .  1  w i o s e n n a  6 6  
zimowa - - - - — 66 cen 
O w i e s -  2 ^ c  

K o r p  4 3 °  
J ę c z  m  i  ©  d  N r . 3  4 3 c  
Jaja 10° 
!M ą, k a? Winona Patent 84.69 
Straight $4.40 STr. 1 Bakers $3.50 
P a s z a  z k o r n u  —  S 3 . 0 0  z a  
beczkę 
O t r ę b y :  *  b r a n  $ 1 3 0 0  
shorts $14.00, middlings $14.JO 
ground feed ^ 
S i  a  n o  d z i k i  e —  5 . 0 0  
Tymotka 18,00 
K o n i c z y n a  $ 5  0 0 .  b u s z e l  
T y m o t k a  2 . 0 0  b u s z e l  
M i ód ' 1Gc 

Kury wypraw. 7 c„ kurczęta 10c 
Mięso żywe: 
wieprzowina 54.00 wołowina $4.00 
cielęcina 
Masło 10e 
Kartofle 50c. busze] 

CHICAGO 
Pszenica —74 
Owies. — 21 c. 
Kom.—5G 

Pszenica— 81 
Korn—£To3. 48 
Owies — No. 2 — 27 

MIlSIfKAPOlilS 
Pszenica- — 71 

5 ' 6 

5 i 6 c Ginghamy, obecnie po 4 c. 
1000 yardów, szerokiego German Blue Print, 

dotąd po 12i 14 c., teraz po 10 c. Korzy
stajcie z tego. 

ED. F. MUES 
105 E. 3rd Street. 
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Leon Heilpern 
Ofis: 210 Main Str. Winona, Minn. 

Tłómaczenia z języków obcych na polski i z polskiego na inne języki. 
Biegły (expert) buchalter i rachmistrz. 
Ubezpiecza na życie w Metropolitan Life Insurance Co, New York. 
Wykonywa rezolucye pośmiertne dla zmarłych członków Towarzystw, 

certyfikaty ślubne, karty wizytowe i t. p. w ozdobnych pismach z ry
sunkami w różnych kolorach. Zgłoście się osobiście lub piśmiennie. 

LEON H SSIJŁilPEIOT 
210 Main Str., Winona, Minn. 

PLAN JAZDY 
pociągów kolejowych 

w Winonie 
Chicago, Burlington & Northern 

Na północ. 
Depart. Arive. 

Chicago, St. Louis & Peoria Ex 4:00 a. m. 4.50 a.m 
Chicago Exoress 10.35 a. n». 11.25 a. m 

Na południe. 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. m. 11:10 p. m 
Chicago & St.Louis express 10.3s a. m. 11.25 a. 03 

wszystko dzienne 
Chicago & Northwestern. 

Odjazd pociągów 
Na Wschód. 

Chicago morning passenger Ex Sunday 7:00 a. m 
Chicago evening passenger (ex sun) 8:30 p. m 
Lb Crosse passenger daily 1,J5 P- m 

Na Zachoa. 
Minn. Passenger (Ex Sun.) 
Dakota Passenger (Ex Sun.) 

Przybycie pociągów;1 

Ze "Wschodu. 
Chicago Morning Passenger, No 3 (Daily) 8:30 A.M 
ChicagoEveningPassenger,No. 1 (Ex. Sun.)7:2p.P.M. 
La Crosse Passenger Nr. 7 (Daily) 8.10 P.M 

Ze Zachodu. 
Minn. Passenger, No. 2 (Ex. Sunday) 12:55 P. M 
Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.) 8.30 P. M. 

Chicago, Milwaake & St. Paul-
Na Wschód. 

Depart 
Rock Island da* expess (ex Sun. 11:30 a. m 
Chicago express (daily* 6:21 p. m , 
Fast Mail (dailyl <J:5° P- 111 

Chicago vestibuled [daily ] n;i7 p. n>. 

5.30 P. M 
8:50 A. M 

JN a Zachód.. 
Chicago express (daily] 4:38 a. m. 
Chicago vestibuled (daily) 8:46 a. m.. 
Fast Mail [daily] ij:o3 a. m 
Rock Island daliv express 7-17 p. m 

SOUTHERN MINNESOTA DIVISION. 
Passenger leaves La Crosse 11:30 a nx 
Passenger leaves La Crosse 7:17 p m, 

Green Bay Line, 
Depart Arrive. 

Green Bay Passenger 9:00 am 5:25 p m 

ORYSIMMY 
& SET MMMSH 

LADIES WYTNIJ TO i przyślij 
"» CENTS do nas z Twoim doklad-

SIZE nym adresem, a my Drzv-
slemy BEZPŁATNIE do 
obejrzenia NAJLEPSZY" 
i JEDYNY ORYGINAL
NY AMERYKAŃSKI 
zegarek, kiedykolwiek za 
te cene ofiarowany. Po
wleczony 14 K SZCZE-
REM ZLO TEM z WER-
KIEM ORYGINAŁ 
NYM AMERYKAŃ
SKIM, Z PORĘCZE
NIEM NA 20 LAT i 
wyjrry jak SZCZERO 
ZLOiY ZEGAREK 
sprzedawany za $40. 

^ sprawdź w ofisie expreso-
C-fcwym i jeśli sadzisz, ze to 
cf tanio. zaP'ac $7.50, w 

* przeciwnym rą7ie nie za
piać nic. f rzyslij 50 c w znaczkach pocztowych z-
nbstalunkiem, a otrzymasz ŁAŃCUSZEK BEZ
PŁATNIE. Damy JEDEN ZEGAREK BEZPŁAT
NIE, jeśli kupisz lub sprzedasz SZESC. 

Adresuj do 
ROYAL MFG CO, Dept. 75. U.NITY BLDG 

CHICAGO 

r 
V. 

1 

t 
\ 
'c 

1 

a* 


