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UBIORY DLA CHŁOPCÓW 
e§» teraz za pół ceny. o|» 

KAPELUSZE z ryżowej słomy również za 
pól ceny. 

Krawatki (neck ties), latowe skarpety i 
wszelkie drobniejsze kawałki męskiej odzieży 
bajecznie tanio. 

Igi" Dla wygody Szanownej Publiczności Pol
skiej ustanowiony polski pomocnik kupiecki: 

WINCENTY CIEMIŃSKI. 

Nr. 63 & 65 E. 3rd 

Wielki zapas PARASOLI i 
płaszczy gumowych suknem ob
ciągniętych. '' 

Czapki dla mężczyzn i chłopców 
za bezcen. 

Spodnia bielizna 1-4 do 1-3 taniej 
t 

Przy kupnie zaraz trzeba groszy 

Str. CHURCH & AUGUSTO. 
'WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 
ZNOWU DWÓCH pol

skich ochotników powróciło 
do Winony, uzyskawszy 
m'esięczny urlop: Jan Wie-* 
czorek i A.ugust 1 runa. Maj 
oni pokrzepić się w domu po 
chorobie. 

UMARŁ ś. p. Marcin Mi 
chałowski 825 Front Str., 
w 4 tej wardzie — w wieku lat 
67. Dwaj jego synowie, 
Jakób i Franciszek, służą w 
12 pułku Minnesocksch ochot 
ników, w kompinii E. 

MIASTO niezadługo bęólaie 
miało tyle tutaj potrzebny w la 
sny gmach szpitalny. Kamień 
węgielny pod rozpeoznającą się 
budowę położony soatał w dniu 
23 Sierpnia. 

— o — 
ZMARŁY APTEKAKZ Jan 

Kendall pozostawił majątek 
wartopci 100 tysięcy dolarów 

—o— 

GŁOSZONO po mieście, ie 
buty i trzewiki bardzo tanio 
kupiÓ można w zbankrutowa 
nym kandlu szewiejkim Elmer 
H.-Lse.Ale tonie prawda. 
W&ystko co tam tanio sprze
dają niewiele warte, a towar 
zapakowany w pudełkach 
droższy, niż gdzieindziej. 

PAN MARCIN DASZKÓW" 
SKI, nasz polski listowy, używaj 
w minionym tygodniu wakacyj. 
Korzystając z wolnego czasu od
wiedził swoich braci — pana Jakóba 
Daszkowa kiego, telegrafistę w 
Springfield, Minn., i pana Maxa 
Daszkowskiego, farmera w Town-
ton, Minn. Wstąpił także po drodze 

do dawniejszego obywatela winofc-
8kiego, p. Andrzeja Hamiltona, 
posiadającego dużą, farmę w 
Tracy, Minn. 

MAŁY ŚPIEW AK bawi od 
minionej Środy u pana Jafcóba A; 
Łosińskiego i codziennie daje tam 
koncerta. Maleństwo, wydając ze 
siebie anielskie głosy, robi przy 
f^m rękoma podobne ruchy, jak 
lego tata, gdy mierzy kartunę. 

SIERŻANT Franciszek Cie-
miński przesłał swojemu bratu 
oznakę wojskowy z literami U. S. 
V.. (tjnited States Veterans) Jest 
ona udzielana każdemu ochotn'kc-
w>, który 8 miesiące pełnił służbę 
wojskową. 

W DNIU 31 Sierpnia bgdzie dzitń 

Winailski oa migdzyetanowej wystawie 
w La Crosse, i 11a. ten cel posłuży Bij 

kołej Northwestern pociągiem nadzwy

czajnym. Ten wyjedzie z Winony o 

9.39 przed p»Iudmem, a opuści La Crosse 
0 godzinie 6 wieczorem a około godziny 
lOstauie w WInonie. Tyklet tamdot§d 
1 a powrotem 35 < entów, ... ... 
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DOBRE CYGARA wyrabia 
pan Wilhelm Grundman w Winonie, 
Saxonczyk, szczery przyjaciel 
Polaków. Ma on swoją pracownią,' 
w przybudowaniu do kamienicy, 
w której się znajduje salon pana 
M. Sikorskiego, na rogu 2giej i 
Carimona ulic; — Polecamy go 
łaskawej pamięci naszych polskich 
salonistów oraz palaczy cygar. 

TANIĄ WÓDKĘ NA 
ŻNIWA a także wina lecz
nicze polecają Bracia G r i er-
s e 1, w bloku Pelcera, przy 
3ciej i Market ulicy.—Można 
tam dostać już za 90 ct. 
galon whisky, a także za 
tanie pieniądze dobre bitry, 
kimle i t. d. 

ZA PÓŁ CENY bgdzie można jechać 

na wystawę do La Ciosse od 29 SierpDia 

do 3 Września wlgcznie — IColoJg 

Chicago & Horth Western. 

Hak Murek, kaczek i gęsi 
powinno być w tej porze. Kolej 

Northern Pacific przejeżdża przez te 

•kolice w Wisconsinie, Minnesocie 1 

Północnej Dakecie; gdzie ptaslwa tegft 
zaajduje sig masami* 

Pisać do Chas, S. Fee, Gen. Pass 

Agent kolei Northern Pacific, St. Paul, 

Minn., a prześle ksigżeczkg, wskazuję. 

c§ w której okolicy z najlepszym 

skutkiem na dzikie ptastwo piłować 

można, oraz zawierojąog prawa o 

polowaniu w Statacb północno zachod
nich i zachodnich. 

Baj w Amewyce. 
Przeprowadzenie kolei Northern Pacific 
do Lewiston, Idaho, otwiera dla < 

nośnych okolic świetng przyszłość. 

Lewiston leży w uroczej, żyznej 
dolinie, gdzie nie ma ani wielkiej 

zimy, ani ostrych wiatrów. Jest to 

jstny raj na Północnym Zachodzie od 

strony Oceanu Spokojnego. Najstóso-

wniejsza okolica do zakładania farm 

Szybko też piękna doiina sig zalu. 

dnia przybyszami ze Wschodu. 

.Niedaleko Lewiston, na wschód i 

południe, znajduje sig bogata rezerwŁ-

cya Nea Perce, która niedawno otwartj 

została dla białych osadników. S§ tam 

jak najpyszniejsźe grunta zarmerskie. 

Lewiston liczy 4000 mieszkańców 

i Już od dawna, z powodu pięknej i 

urodzanej okolicy, chgtnie zwiedzanem 
bywa przez turystów, kupców i poszu

kujących farm. Teraz, wskutek nowej 

kolei szybko bgdzie sig to miasta 

rozrastać. 

rŁ Milwaukee* 

y«rvKLJ£TA DZIEWICA 

Z BRODĄ, 
— czvłi — 

„TRULIK 'ZBAWCA 
oENA 10 c. 

Moina tfhmąiUę dosUii to fcgii 
eąrni B. BE RB O W$KI£Q O \ 
Winona, Mmn, 

Koński doktór Komorowski 
ulotnił się z Milwaukee z obawy 
przed kułakami za dawniejsze 
Bprawki. 

Natomiast przybyli tu z Chica
go, aby ratować zdychającego 
potworka niezależnego, famulusy 
koźlarskie — lewita Trzepieczynski 

i łapichłop Apolinary Karwowski, 
wydawoa Reformy. Papoń spray* 
krzył się już niezależnym, iako 
indiwiduuro zanadto rozłajdaczone, 
Ale ci dwaj no aa Apostołowie 
herezyi nic już w Milwaukee nie 
wskórają. Większość naszych nieza* 
leżnych Już nawet nic nie chce 
wiedzieć o niezależnym Kcźle, \ 
przechodzi pod opiekg jego prze-
ciwnika, rewolwerowego episkopa 
Kamińskiego w Buffalo. Ci chcą 
mieć swoim klechy oblecjświata 
Olszewskiego. Jest zatem śmieszna 
konkureneya między Kamińskim a 
Kozłowskim. 

Papoń ma proces o niezapte' 
cenie zależności za wikt i Stancy 
Koszta procesu forszusował dotyęl) 
czasKnicłi, bo oskarżony zwylsle 
centa nie ma przy duszy. Termin 
bg-izie w te Sobotę, 27 Sierpnia 
godzinie 2giej z południa, u sędzic 
go Byzon, przy National ave. Kto 
przyjdzie się przysłuchać, dobrze 
się ubawi. 

Adwokat pan Borchard, jakó 
prawy Polak i katolik, odmówił 
Paponiowi obrony, gdyż nie chce 
mieć stosunków z ludźmi tego 
roizaju. 

Gdy Papoma ztąd wypędzą 
zamyśla powędrować do Thorp 
Wis., gdzie się nieborak i głodu 
namrze. 

Nowsza parafia niezależna 
nosić będzie nazwę ,,Niezależni 
od niezależnych. 

Biedni odszczepieńcy sami się 
poż3rai%, niby nie przemierzane 
świnia swoje własne prosięta -
kaduka tego im uapędził nawrócony 
Pociechoweki* 

W KSIĘGARNI 

H. DEZDOWSKIEGO 
w Winona, Minn. 

można dostać rozmaite książki po 
k ie,szczególnie zaś nastę pujące 

_ • . : o**;: ,• .. . 

ci»7cl5ZT^° cnoty. 

* i , l ' M. ^ 26 

W la on*, Minn, 

Farma na sprzedanie. 

Marcin Tuchalski w Town 

Kesel, Marathon P. O.,Wis.ma na 

sprzedanie farmę, 40 akrów czys

tego gruntu z budynkami,z dobrem 

owocowym sadem — 200 stg. kro

ków od polskiego kościoła — od 

miasta Marathon City 4 mile — 

maszyneryą. 9 akrów wtem jest 

boru. 
Żąda 12 set dolarów. , 

Ceny targowe 
woroBJ 

Ps z en i c a— wiosenna 
Owies— 220 
K o m  3 § °  
Ję o z n? i e ń Nr.S 3fce 
Kartotle 25c buszel 

2fI*l¥JSKAI*Of,iS , . 
Pszenica 07 

CHICAGO 
Pszenica - 62 
Owies. — 21 c. 
Kom.—33 

Duch w zamJcu powieść z 
.zasów prześladowania katolików 
w Anglii za królowej Elżbiety lOct. 

Józefata Dolina czyli Sąd 
ostateczny," napisał ks. Felix 
Gondek 25ct. 

Taniec Śmierci 1 Oct 
Dogmat o piekle, wyjaśniony 

faktami tak z dziejów świętych 
jako też i z historyi świeckiej. ,25ct. 

Siedem grzechów głównych, na
pisał ks. Felix Gondeic 25ct. 

Koniec Świata, napisał ks. 
Władycław Enn ; 20ct 

Mistorya Biblijna dla szkół 
;elementarnych w Ameryce (z ry
cinami) 20ct, 

Katechizm RzymsJco-KatolicTci 
X. J. Deharbe, tłomaczył ks. Bi^ 
skup E. Likowski. 15ct. 

Dzieje Narodu Polskiego 
(Józefa Chociszewskiego) 40cfc. 

Stacye (Droga Krzyżowa. .lOct. 
łośrednih PolsJco Angielski, 

książsa dla łatwego nauczenia się 
pó angielsku 65ct. 

Rozmowa Polaka z KaszubąlOa 
Skarbczyk ciekawych i poży

tecznych opowiadań dla ludu 25c 
0 pijaku Urbanie, prawdziwa 

historya 5ct. 
Przygody gospodarza Mickunia 

jak on na jajach siedział 5ot 
Nie miała baba Idopotu kupiia 

sobie męża .5ct. 
Gawędy starego ekonoma., 1(M. 
Janko muzykant, przez H. 

Sienkiewicza lOct. 
Historya o Grzegorzu, który 

17 lat pokutował, przykuty przy 
skale lOct. 

Nórcyk Kaszubści abo Koruszk 
i jedna maca jędrnyj prowde...25ct. 

Kuchnia Polsko Amerykańska, 
najnowsza Książka Kucharska.30ct. 

Ksiqika do nabożeństwa napi 
sana przez Arcybiskupa Dunina, 
tak zwana Biskupka, dla ko 
biet •• $1.50 

Ta sama Biskupka, w pięk
niejszej oprawie, z okuciem i za
meczkiem $2.00 

Aniót Strói, książka do nabo
żeństwa w pięknej oprawie, ze 
złotym brzegiem 0.75 

1 Anioł Strói — oprawny w 
skórkę złocone brzegi z okuciem 
zameczkiem złotym tytuli
kiem $1.00 

Tak' sam Aniói Slrói,opraw
ny w kość słoniowy, z okuciem t 
zameczkiem, stosowny na podaru
nek dla daaa $1.75 

Wianek Maryi, z wytłoczone 
mi obrazkami na okładkach" 
Bameczkiem i okuciem i 
złoconym brzegiem $1.50 

Wianek Maryi, oprawny w 
skórkę ,z złoconym brżegiem złoco-
nym tytulikiem,9 bez zameczka i 
okucia .... $1.00 

Wvborek czyli Krotki sposób 
nabożeństwa codziennego w zwy
czajne! -prawie 40 c. 

Taki śam Wyborek., oprawny w 
drog| skórkę, z okuciem i zamecz
kiem 65 c. 

Kwiat niewinności, koiażka do 
nabożeństwa dla dzieci polskich w 
Ameryce (osóbne wydanie dla 
chłopców i osóbne dla dziew
cząt) 25c. 

Siowiczek czyli zbiór polskich 
piosnek ludowych (zawierający 
akże Marsz kaszubski)" 10 c. 

Pół mędla bajek 20 c. 
Pokraka czyli „Kiedy łgać, to 

już dobrze 16 c. 
IAstmonik .VvUko-Amerykański, 

podręcznik zav /grający naukę pi
sania lretów i gotowe wzory listów 

wszystkich przypadkach ży
cia i 60. 

Sennik persko-egipski.... 30c. 
Sennik Czyli wróżenie ze snów 

na przeszło 500 przypadków słu 
e 

Przepis Musztry dla wojska 
polskiego: goj 

Elementarz Polski (duży)..25c. 
Elementarz Mały dla dzieci 

polskich w Ameryce 8<? 

tanisław ĵ ierski 

Fotograf 

i Hrtysta 

-a SOR, 5 & 0ENTRAL AYE. K-

iiffiiiiipiiis - Hum. 
Bierze za powiększoną fotografią 

ź; stosowną ramą, 16x20—$3.50. —- Portrety 
kolorowe $1.00 extra, 

SElf^Posiada tajemnicę najpewniejszego i najtańszego, 
sposobu powiększenia fotografii—kredą lub w kolorach. 

Kto ma jaką fotografią do powiększenia, niechaj ją 
przyś l e  w p r o s t  d o  m n i e ,  a  r ę c z ę  z a  j a k n a j a k u r a t n i e j s z e  w y 
konanie, Na żądanie zmieniam też fotografie w rozmaity 
posób, przeinaczam szaty podług najnowszej mody, dora
biam różne stroje, uzupełniam włosy i t. d. 

STANISŁAW KIERSKI 
Cor 5 <& Central Ave9 

Minneapolis _ Minn 

Edw. F. MUES 
Cor. 3rd & LafayetteOStr. 

Winona, Minn. 

ZAPRASZAMY 
^ aknajuprzejmiej Szanowną, Publiczność Polskjj do naszegog 
iHandlu, by sobie zobaczyła zapasy naszych świeżo* sprowadzo^ 
nych towarów, szczęgólnie: 

\ STANIKI KOSZULKOWE § 
' RAPRT ORAZ 
J MUSZLINOWA BIELIZNA.# 

HagT" Polecamy także grub|, przędzę do karpetów, zwan^fsr 
^.Argonaut Carpet Warp." ^ 

^MODELKA „THE NEW IDEA PATTERN" po 10 centów-^ 

w Polskiej kolonii KOSCIUSZKO! 
W Kolonii KOSCIUSZKO, Marathon Co., Wis., około Marshfield 

są najlepsze grunta na farmy w Ameryce, Jest tam 50,000 akrów 
najlepszej roli do uprawiania. 

Rola jest pszenny czarnoziem. Grunta te s% tylko ód 2 do 10 mil 
angielskich od miasta Marshfield, w którem jest około 8 tyiięoy 
mieszkańców, do którego farmer może dwa razy na dzień chać i 
powrócić; Przez te grunta przechodź.4 koleje, i stacye sa od 2 do 5 
mil odległe, któremi może farmer wszystkie produkta odesłać. 

Klimat jest mniej więeel ten sam co i w Polsce. Woda jes't zdrowa i 
czysta. Drogi dobre. Ziemia ta kosztuje od 6 do 10 dolarów akier. 
Każdy kupujący musi wpłacić 1 do.łara od akra/ ressstę, z procentem po 
6 dołarów od sta, może spłacać pr-sez 6 lat lub przeż czas dłuższy. 
Kupujący dostanie zatrudnienie, jeżeli będzie chciał pracować. Grunta 
te dobre i tame. Każdy, pragnący poBiąśó dobrą farmę, niechaj 
zwiedzi te grunta, nim się osiedli gdzieindziej. Po wszelkie informacye 
zgłosić się do; 

BARTOSZEWSKI, GRUTZA CO. 
759 First Avenue - aXUwaufeee, Wisconsin; 

Permanently cured by using DR. WHITEHALL'S RHEUMATIC CQRE. The 
surest and tne best. Sold by druggists on a positive guaranty ou cen*. 

Sample sent free onmention of this publication. „ , T 
THE DR. WHITEHALL MfiGRljSpE CO., South 8e«4» Inta* 

Wi 


