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E.D.Dyar.Pres. Peter Bab,\ icepre 
Theodore Wold, Cashier. 

JHE JJERVHITO J 
of Winona 

Llauk ten zoisfanjzowan ? został 
na podstawie praw Stanu Mmne-
sota# w dniu 4 Marca 18',5 r. 

Kapitał 3o okaiania 

8100.DOO 
Od pieniędzy oddanych do 

schowania, punktualnie płaci prc-
r<-nta. Pozvcza pienigdzv osobom, 
t.osiadajaevm kredyt, po zwykłych 
procentach. 

DYREKTORZY: 

FRASZKI 

V Simpson 
1C.M. Bmwell 
i'. Buh 
W. P. Tearse 

E. Dyar 
KvChoate 
H. C. Garvin 
CiiflB. W estOJann 

EmUMilier. 

PLAN JAZDY 
poo^gów kolejowych 

w Wfnonie. 

Cli raso, Burlington & Northern 
£>a północ 

Iłepart, Arive. 
Sl Paul & Minncaptl:s Ex 8.30 a m 11.48 a m 
9l. P. & Minneapl. Limited -1.15 a ra 11.3? p ra 

N;i południe 
Oii. St. Louis & Peoria Kjc. 10.45 p. 111. 11:4 p. m 
Ojcjro & St. Louis express »r.o4 a. m. 11.50 A. tu 

łvszystkt. dzienne 

Chicago & Notthwestern. 
Odjazd pociągów 

JSa Wschód. 
Chicago passenger Ex Sunday 7:00 ni 
Chicago passenger (ci sun) g:io p. m 

" daily 18.10 p.m 
Na Żiićlioa. 

Dakota Passenger daily 7;"isP.M. 
Minnesota Mail Passenger, (Ex. Sun.) (.50 P.M. 

No. 1 (Ex. Sun.) 7:05 P.M. 

Przybycie pociągów; 
Ze Wschodu-

Chicago Morning Passenger No 3 (Daily) 7:33 A.M 
Clicago Evening Passenger,No. 1 (Ex. Sun.>6:45 P.M. 
Mlnne«>la Mail 1:30 P. M 

Ze Zachodu. 
Minn. PassengerNo ł (Ex ign.) 11 55 A.. V 
Local Passenger No. 6 (Except Sunday) 4:50 P. M 
D'ikou< Passenger No. a (Ex Sun g:oo P. M 

Chicago, Milwaake & St. Paul. 
Na Wschód. 

Depart 
11:93 a. rri 

6:11 p. m 
0:50 p. ir 

n;i7 p. 10 

Ro-:ll Island d-u expess (ex Sun. 
Chicago express (daily, 
Fast Mail (daily I 
Chic go vestibuled | daily] 

Na Zachód. 
Chicago express (dailyj 
Chicago vestibuled (dąily 
Kast Msłlldiily!' ' 
Rock Island daliv express 

4:38 a. m 
7:58 a. m 
11:25 a. n 

s>OOTHKRN MINNESOTA DIVISION. 

Pus npe 
tii'ceu Haj Ltn«. 

Dcp.xr» Arive 
Green Bay Pa: .tnger 1 9:33 a 4:40 

«86» 4MI CBLĘBBATEO 1868 

o ,*jr U 

MEDICINE. 
SO years successful use. Strongest household and 

veterinary LINIMENT ever sold. 

POSITIVELY CURES 
SPBAIN3 and B0U«B8, SPAVIN, BOTS. COLIO 

If not Sold by your dealer, write for agency oa 
liberal terms. 

WM. GIFFÓRD & OO., PBBP'SJ 

Cor. 5th Are. sad.Qnlney St., Chicago, U. 8. A* 
Endorsed by thouiandi. ""RYlt". 

wyuika, 

Przed wyjazdem na bal " 

— Jak 8ig też nie wstydzisz, 

kochano ż^r.o, brakną głowę wlc-

sy innf] kob.et} ? 

— A tobie, mężulku, jak nie 

wstyd kł iśó na rękę rękawiczki ze 

skory innego celęcia? 

,,TAK JEJ DOBRZE." 

-r- Co pani ina za ori^inalo^ 

broszkę? 

— A" to jest pierwsza 

litere mego imierra. 

— A jak pani ma iinig? 

— A no - Helena... 

ECHA WOJEtfATE. 

NEW YORK. — Kontr admi
rałowie Sampson i Schley,i sześć 
okrętów wojennych z północno 
atlauycklej eskardy przgbyło do 
tutejszego portu. Cale miasto wyru
szyło na przyjęcie lei części silnej 
naszej amerykańskiej eskardy. Gdy 
okię^y te przybył/ <1o Sandyhook, 
wielkie baterye z forUi Iiancock, 1 

tanyih fortów, odezwały s p na 
wiwat eskadzre. 

DZICY jt-żdzcy pułkownika 
Roosevelta Bwobodnie spacerują 
8 >bie po Nowym Yorku, powróci-
WBzy z Kuby. Tyjko kilka dni 
trzymano ich w kwąrantanie, 

TELEGRAF podmoisci po~; 
między Maml% a l$dem stałym Azyi 
został naprawiony. 

WASHINGTON. - Przez 
dłuższy czas konferował z prezyden
tem arcybiskup lrelandze St. Paul. 
Jakkolwiek rozmowa ich odbywała 
się poułme, nikt me wątpi, iż ty« 
czyła się ona interesów Kościoła 
katolickiego na nowo nabytych 
wyspach. 

WARTOŚĆ zniszczonego okrg* 
tu Maine pedawano na $5,000,OCG. 
Zaś waitość zniszczonych okrętów 
h s7.|  ańtkich obliczają następująco.* 
Fit ta- Moniij', którą zniszczył 
Dew* v, przedstawiała wart' ś<5 
$T ,8000,000; tiota Cjivury, zni^ 
szczona pod Santiago, oceniona jest 
tu $20,tCO ;GOC; wartoić z&ś małych 
okrętów hiszpańskich, zniszczonych 
na brtegach Kuby, wynosi przeszło 
$2,OjO.OOO, 

Ostatnie walki 
na Kubie i Portom 

W SALONIK KRAC 
GRIESBL V Winome w bloku 
Pebęra, ze: wszystkich tuió-
hzyc.h salonó^ najwięcej piwa 
/prz^dtkią. czego 
ie piwo gościom tu po 
ne, je-»t j^thnjlepszeraJ j 
trló^ue] sili są stoły i mnogie 
krzepła, a nadto osobny pokój 
dl:i chcąoyc.h siedzieć osob
no. Lu<3/.i w tej, po staro kraj 
kr?; ku ur-'f^tzopej ob^iiy 
y,$ vt*•'/.<* m«. i# Ulu, łecz !ŁiaiC 
to kaaiy t»zybko dostanie 

X'.ź'4 iu.i i /adowoleoieui 
«v ytdiodzi. 

Farmerzy tera< w caiem 
inicsoie wygoduieiszei goviio iy 
nie znaj ]'4y :)<łfc u Grieslow, a w 
pphł<'2oiu:| i;:h 'L Galonem 
„rn-en i wrtiysl.ko mo«;ą kup ć 
°c  z "iiii i-s'.a .'.tJla kuchni i stoiu 
111 •; 

-,y 

w piątek 12. sierpnia padły 

jeszcze ostatnie strzały ogedzinie 

5 z rana ze zamku Morro w 

IJavaaie na blokującą fłi>tę amer^ ^ 

kań.łką jakby na pożegnanie wojny, 

której koniec podpisano na

stępnego dnia po południu. Okr^t 

fligowv San Francisco, monitor 

JInnt'Mioiuah i"it^tek pomocuic'/y 

Syivi.v były przedmiotem napaści 

Z uwaaj i ,  że blokując? okręty, miały 

nakaz me zaczepianja batery") zam

kowych, więc cofnęły się cała ?iłą 

m:is«yn poza odległość str 

Nim to z lołały . je Inak uskutt" 

czció, tiafił d^unastocalowy granat 

w okręt. San Prin'-isco 1 przedziu

rawił śoiąnę tegoż w tvlnej części, 

zburzył, kajutę komodora Howell i 

rozbił bibliotekę, nie uszkodziwszy 

jednak nikogo ze złogi. 

Na Forto Rico wyfcłał tegeż 

samego dnia generał Wilson od

dział celom ostrzeliwania stano

wiska, zajętegd przez hiszpanów 

na ^órze gdzie natrafił oddział ten 

na licznego 1 dobrze o^zańcowanego 

nieprzyjaciela, ktdry rozpoczął z 

odległości 2000 yardów rotowy i 

działowy ogieó z dwóch Haubic. 

Gdy zatoczono amerykańskie 

działa 1 poczuto batervami bate-

rvom odpowiadać. cofnęli się 

hiszpanie z poza szańców do 

pobliskiego bananowego lasku, 

udając prawdopodobnie ucieczkę, 

aby naszych dci zbliżenia się 

ośoiielió. Gdy z ś nadi zajęli 

bliższe stanowisKO, rozpoczęli 

hiszpap'e mqrd(.*łc?y "'ogień kara^ 

binowy tuk, żę bąterye amerykan-. 

skie zmuszone były galopem ucho 

dzid. Była to cstatcia chwilowa 

radość nieprzyjaciela za wszystkie 

poprzednie kieski. Po teł u tarczce 

posłano hijzpańsltiemu wod-oVi 

wiadomość o pule oj u, a ten oBtatni 

orosił o termie do następnego dnia 

dla upewnienia się o rzeczywistości 

tego stanu rzeczy od swego genera

ła w San Juan. Ofiarą tej potyc'.ki 

jest 1 poległy i 10 rannych. 

Z SANTJĄGO 

na wyspie Kubie. 

Ludność tutfjsza burzy się 

Agitatorzy podniecają lud do 

urządzenia m amies tacy j, mających 

na celu cglcszerne niepodległości. 

Ogół ludni ści nie chce słuchać o 

przyłączeniu wyspy do Sianów 

Zjednoczonych, ani o protektoracie* 

Powstańcy chcą ignorować zawie-

«łei.ie broni i protokół ugodom}* 

Odgrażają się, że zdobędą S|atia|,o 

1 wypędzą Amerykanów. Władze 

amerykmiskie nie mogą dostać 

ludzi <lo robot; . VVj,ły w agitatorów 

na ludność Kubańską jest olbrzymią 

(Jenerałowie amerykańscy Wood 

i Linton wysłali zawiadomienie 

urzę lówe do obozu powstsncó^ 

żeAmerykanie i teraz im nie dozwo

li wejść z bror/ą w ręku do San

tiago, a K ibańciy cy tylko wtenczas 

się przyczynią dla dobra wyspy, 

jeżeli powrócą do domów i zabiorą 

Się db pracy. Generał' Castillo 1 

qui kubańscy oficerowie^ starali 

się przytłumić niezadowoleni*} z  

tych przyczyn między wojskiem; 

ile s ę nie udało. Generała Shaftera 

Kubańczycy nienawidzą. 

POLSKA 
•1E 

D H 

Kiszlttikiip 

w 

W podes^j m wlęhw, 
kiedy siła Datui :iina poczyna zani 
kać, łagodne wzmacniające lekarst
wo staje się oczy wistąpotraebą. Dra 
Piotra Gomozo je^t rzeczywiście 
stoiownem w takich razach. W^naa^ 
onia osłabione organy 1 da|e im 
odnowioną żywotność. Nil jes. 
lekarstwem apteczneffl. Szczegółów 
chętnie dostarczy: D.r« Peter 
Fahrney, 112 -114 S'^. Hoyne ave., 
Ch :cago, Ills. 

Aptekarza ze starego 
kraju 

dobrze ananego we Winome i 

okolicy, przyrządza medycyny na 

.wszelkie choroby jaknaj3umienniej 

i sprzedaję takowe po bardzo u-

miarkowanych cenach. Apteka 

powyższa ma recepty ż Genewy 

i Zurychu na owe 

silawiie sairajearshie -le 

karstwó od snchot, kaszlu 1 

w8zelRich chorób piersiowych, 

potem ma lekarstwo zawsze pewne 

od każdego bolu głowy, tudzież 

prawie eudowiiy Liniment 

na Benmaty^iii, boleści w 

tyłach, stawach, 1 neuralgtą, a 
ostatecznie wypróbowane lekar
stwo" na choroby żołądka, wątroby 

nerek. 
* Oprócz tego wysełą aptekarz 

Kuczkowski ną.każdą ehorolę opi-
Baną listownie odpowie, loie lekar
stwo pospiesznie i sumiennie 

M. łiuczkowski 
DRUGGIST 

628 ~ B ffth Str. 
WIWOUTA, — MIS 

M Ł Y N  

0. W. AK DING A 
. na SUOAJKLeAF 

pod Winoną 
wyrabia jaknajlepszą mąkę w róz 
nych gatunkach, mianowicie ceJ 
patent i żytnią ińąkę. Wymienia 
lakie m.>kę ?§ iyto i pszenicę. 

VYe młynie' ' rmjriowsże urzą 
dzęnia, dla tego mąka musi by 
lobra. 

Pamiętajcie o 

Ufnie na Sugarloaf 

fiMiMBlHMMMMMh. 

Półnoćnozachódnie pi
wo z p^łnocnozachod-
niego zboża dla ludu 
na północnym Zacho
dzie. 

Wszelki kaszel' pieamoar lul 

WszelKi kaszel Lk
n™eŚSenie może byd. zw'as" 

Se very Bafsąrii na P! u ca 

1-

ęczy kaszel i wszelkie zaziębienie. 25 

Bole 
wypędza. 

gdziebądź w ciele, czy z reumatyzmu, czy- z neuralgi 

•SiiE V :Ę RY O lej.-; (lott harda 

There is no alloy in 

Jest24.karatowe, tak ęzynćle jak 
złoto, i daje czsgr) słoto dać nie 
może, zirowie 1 siłę. Należy do 
piw. 

Golden 

Cudowna Maść Familijna 50 ct. 

apetytu i nieregularność w kiszkach jest pewnys 
znakiem choroby, która nie powinna być zaniedbaną. 

4a wam dobry apetyt i ureguluje wasze kiszki 75 ct. 

Jeśłi nie Ina w waszem mieścić agenta dlanaszygh lekar™ 
pisać do nas poceny. \ 

SKCOND NATIONAL BANK 
COR, 2 nd SI'S, WrNOSA, MIŃN. 

^FJQA^I^ED If< 1871 

Kapitał i nadwyżka $400,000 
Największy ze wszystkich bauków W południowej 

Minneticcie. 
Fundusze i ubezpieczenja tego Banku są bezpieczn :e przechowaiie 

w nowej oghiotrwałej Pzufie Corliws Burglar-Proof Safe. 

U r z ę d n i c y .  
J. A. PRENTISS, prezydent. S. li. PRENTISS, Kasye* 
Wm. II. LAIRD. Yice-piezydent, A. W. LAIRD, As't, Kasy^v 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, piozydont. L. R, Brooks of Brooks Bids 
W.H.Laird of L. Norton Co O C. Tucker, Knpitalisia, 

S. L. Prentiss. Wm, Hayes. 
W. H. Gar lock. 

I 

Ff^ci się prcp9nta od pieniędzy na krótszy czas złożonych 
Kupuje flię i BDrzedajo p'eniądzo zagraniczne. . 
Bachunki Banków, kapców, towarzystw i' pdażraeę 5lnyoL- osób 
ia się po"d korzystnemi warankam'. 

tta miMil.t-nraat 

The Racine Gaś Eugini! 
Uses Gasoline, Natural Gas or Manufactured Oaą 

Fitted with both Hot T«b<* and Klebtrio BaKttik 
The most SVnple, Reliabie anrl Erońomlnai Oas ' " "' cite B aglne ou the market. • 

' Write tor Catalogue and Prices tó 
HARDWARE CO., Raclc^A. WJi. 

Cudowne skutki 40 ltźniego 
doświadczenia w warzeniu piwa 
i)Golden Grain BeJt. " 

Piwa rdzennej treści to: 
E x t r a  P a l e  W i e n e r  
P o r t e r i  G i l t E d g e .  

Minneapolis 
Brewing#Co. 

J. C. Meyer 
Agent, Wino.iaf Minn. 

togrftphs) óf the Holy Land—coverinjf the places mad* 
familiar by'Holy Writ—the land 'of the Cru«ade»—th» 
birthplace of the Christian religion t Send two-can' 
ftamp for sample pact, ot ninety-Are cents in port-al: of. 
express order, or bunk draft, to GEO. 1*. LYMAN. Gen
eral Passenger Agent C., B. <S N. R. 11., St. Paul, Minn.. 

POLECAMY 
0ZANOWNYM (RODAKOM W .RMHRY<-E 

KSIĘGARNIA A. CYBULSKIEGO * C 

w Poznaniu. 
fUlica św, Marcin, Nr. LO) 

Jest 10 obecnie najruchliwszą polska księgarnia w 
starym kraju. Towarzystwa polskie zakładające sobe 
BIBLIOTEKĘ najtaniej wyjdą jeżeli wszystkie ksrąifei 
ryczałtem od A. Cybulskiego z Pornaoia s.prowa4?l« 

Księgarnia ta ma także na składzie "B*d' 
SZTUC-JJKBLI TJB4LTMAJti»T 15' z ńiużyką ńa 
pian i podłożonemi śpiewami. # ^fte' 

Księgarnia pana Ć y b u I s k i e g o jest nakłądpvyą 
exportową. Najnowszy jej katalog obejniuje około 5 

ysięcy tytułów dzieł różnej treści. 

DIRECT FROM MILL TO WEARER, 
Which Saves you 4 Big Profits. 

••- .BUDGE! HO. - -

$6.00 5gi $2.98 
Boo's Jldonl* Suits, ^z«s 3.to »5, 

* u)ltl) extra pair of pants, $2.93 * 
These Suits are GUARAN! EHD 10 be made from imported 

Wool Cheviot, in Black. Blue, Gi ey, and Brown, In sizes from 
,,o« years of age. Made "up Jousle-breasted, with Sailer 
Col.ar—Collar fancy embroidered—lined with fast Black Albert 
Twill Sateen and Patent Waist Bands. Trimming and Work
manship the very best. Sam« in SUes for ages 10 to 15 years, 
without Sailor Collar. See Pattern's Below. 

kALENOARZ BRAZYLIJSKI 
wydany przez 

F, I>. ZDANOWSKIEGO 
. pod tytułem 

K&lenfiarz jPolski 
ńł rok *wye®ajny 1898 . 

ma jeszcze na. składzie Ksiggarńia 
H. DER-DO WSKIEGO W Winona, 
jvihia.. 329 3r£ Str. Sprzedaje 
(ro PO 20 centów ^ztukg. 
hy 1  i- - ?• ' 

Me ma na ziemi 
tak pysznego pociągu 

F JAK 

lirlisgt&a uliiltsl9 

śollisa|Si 

. - .i. • .V - 'Si , • • 

A CU Snug MADE TO 

MA 
jCACK 

Guaranteed -to be made from 
Fancy Brown; Gray. Blacky . br . Blue 
Worsted'Corded Cheviot, made U. tktńt 

your tę\Vn lor Sizes 
Tb^^goods ir^^or'You " 
to 18, in Ix>ng Pan^'Coat anc 

This Style *1*0.^ to 
measure' for 

Youths Suits 
M e a s u re 
around the 
Breast and 
Waist over 
the Vest, and 
from Crotch 
to Heel for 
Pants. 

We Pay li*, f 
press 
ges, .-r *-n4 
should you ij 
not feel satis
f i e d  w i l L  
refund th« 
money, 

You buy 
direct from 

V*:;? one of the '•When ordering send Póst OBiće, Express 
Money Order or Registered Utters, also 
•ge at last birthday., «ld.if. large.erjsmall, 
for his age: Money cKeerMlywuntUld rfv1 

not satisfactory: Send 2c. stamp* for sapi-
p^measure^easu^.b, 

largest Clo* 
thingManu 
factijrers wis 

f 

L i" 

- . ' • ^ -i '' 
; v ' :  f - /  


