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R. J. HAMERSKI. U L. BRONŁ 

Winona Coal Co. 
Wielki Polski Skład 

Różnych Węgli i Koksu Drżewo do rozpalani* 

Ofis Telefon nr. 1355 
Narożnik Pierwszej i High Forest ul. 

Zamówienia można także podać u D. Hamerskiego 
w Grocerni. 

L. 
Na pore zimo ve polecam nasz wielki zapas grubej i cieplej spod. 

niej bielizny po starych cenach. 
Sprowadziliśmy wielki zapas więc dostaliśmy taniej.a to dla dobra 

naszych klientów. Wszystkie inne towary po umiarkowanych cenach. 

wsch. 5ta ul. Telefon 683-J. 
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Trudnimy się specyalnie 

CZYSZCZENIEM I FORMOWANIEM 
KAPELUSZY. 

i jesteśmy zdolni z waszego starego 
kapelusza zrobić tak piękny i po
wabny jak nowy. 

Tu są. nasze najlepsze życzenia na 
w esoły dzień dziękczynienia i zapro
szenie dla was abyście nas spróbo'-
wali tak prędko jak tylko można. 

WINOM A HAT AND 
DRY CLEANING WORKS. 

SMOK SHINING 
PARLORS 

Jedyny wyłącznie zakład czyszcze
nia kapeiuszy w mieście, Opłaca 
my powrotna przfsyłke pocztowa 

119 East Third Street. 
Phone 1747-L. Winona Minn. 
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POPIERAJCIE 

Haessing i Zimmerman 
Zarządcy 

TELEFON 189 
Szybkie zgłoszenie się i odstawienie 
Robota gwarantowana 
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I WIEŚCI Z OJCZYZNY % 

Z PRUS POLSKICH. 
NIESZCZĘŚCIE NA TORZE. 

KOLEJOWYM. 
Sępólno. Niedaleko dworca ko

lejowego Sempolnotal zdarzyło 
się we wtorek, dnia 3-go bm. nie
szczęście. Pociąg towarowy jadą
cy z Chojnic do Nakła najechał 
na wóz i zdruzgotał go. Woźnica 
i konie zostali ocaleni. 

Puck. Pod Starzyneni znalezio 
no na polu 86 letniego deputat-
nika Gaffke z L. nieżywego. W 
nocy z 27-go na 28-go lutego o-
puścił mieszkanie lekko ubrany. 
Szukano go po polu trzy dni bez 
skutku. 

ZGINĄŁ TRAGICZNĄ ŚMIER
CIĄ. 

Trzemeszno; Tragiczną śmiercią 
byłby o mało ęo zginął robotnik 
Kamiński, mieszkający w tylnym 
domu właściciela Zmudzyńskie-
go. Ledwo bowiem wstał w nie
dzielę rano z łóżka, aż tu zapad
ła się nagle ściana, pod którą 
właśnie stało łóżko. Szafa wywró 
ciła się i padła na niego; Szczęś
ciem uszedł z lekkimi obrażenia
mi. Tak łóżko jak i inne meble 
pod zapadłą ścianą stojące pogrze 
bane zostały w gruzach i zrujno
wane. 

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYN
NE. 

Warszawa. Ks. Arcybiskup A-
leksander Kakowski clnia 6 listo
pada odprawił uroczyste: "Cie
bie Boże" w katedrze św. Jana. 
Metropolita Królestwa Polskiego 
dziękował Bogu wraz z całem so
bie poddanem Duchowieństwem 
za nadanie Królestwu Polskiemu 
wolności. Świątynnie warszawskie 
V dniu tym były przepełnione po 
bożnym ludem. 

WPADŁ DO WARTY. 
Poznań. W czwartek w połud

nie wpadł do Warty przy w iel-
kim upuście pewien chłopiec. Wy 
dobyli go na ląd znajdujący się 
przypadkowo w pobliżu żołnierze 
i oddali go w ręce policjanta, któ 
ry go kazał zawieźć do miejskie
go lazaretu. 

PIES POLICYJNY W STUDNI. 
Na posiadłości św. Łazarza nr. 

31 znaleziono w studni na bel
ce psa policyjnego, własność pew 
nego tutejszego restauratora. Wi 
docznie sprawca psa skradł i 
wrzucił go potem do studni. 

ŚMIERĆ Z UDUSZENIA. 
Sw. Wojciech przy Gdańsku. 

Deputatnika Kroszewskiego znale 
ziono nieżywego przed swem mie 
szkaniem. Przywołany lekarz 
stwierdził śmierć przez uduszenie 
Stało się to prawdopodobnie w 
ten sposób, że biedak padł w na
padzie kurczy na twarz. 
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Scfafliew 
C l e a n i n g  W O R K !  

Cleaners & Dyers 
70 L 4th St. Phone 1492-J 

W. M. VAVRUSKA D. C. 
CHIROPBAKTYCZNY DOKTÓR 

Office 227 wach. 3cla ul. Winona. Minn. 
Obok apteki J. Lauer'a. 

Godziny Ofisowe: 
cd 9 do 12 z rana: od 2 do 4 popoł. 

Telefon 156 
BEZ NOŻA BEZ LEKARSTWA 

SKAZANY ZA PODPALENIE. 
Toruń. Kupca Nepomucena No 

wiekiego z Kaszkowa skazano na 
15 tysięcy marek kary lub rok 
więzienia. Pan Nowicki miał po--

BANKRUCTWO WIELKIEJ 
FIRMY NIEMIECKIEJ W 

POZNANIU. 
Poznań, u leJka firma zbożowa 

rasion i stucznych nawozów. Er
nest Wilms zbankrutowała. Wlaś 
ciciel jej znikł od dwóch dni. Ma 
Si» nie starczyłaby nawet na po
krycie kosztów kankursu. Powo
dem upadku było przegranie pro
cesu o sunie 80000 marek. 

W POMNIK POWSTAŃCÓW 
WŁOCŁAWKU. 

Grono obywateli m. Włocławka • * 
postanowiło w-znieść na t. z. pia
skach miejskich, gdzie było miej-
scce tracenia powstańców w la
tach 1863—1864, pomnik, z napi 
sem: "Z kości naszych powstaną 
mściciele''. Ma też być urządzony 
"na piaskach" park. 

Z GALICY l 

WYCIĄGNIĘTO CIAŁO. 
Bydgoszcz. Onegdaj wyciągnie 

to z Brdy przy Gdańskim moście 
już popsute ciało młodego czło
wieka, które odwiedziono do 
śmiertelnicy przy lazarecie miejs 
kim. W zmarłym poznano 16 let
niego syna robotnika Knuteha, 
który był zginął 22, grudnia r. z. 

Z POD MOSKALA. 
POWRÓT POSŁÓW. 

Warszawa. Wrócili do Piotro-
grodu posłowie hr. Wielopolski i 
Raczkowski. Konstatują oni. że 
we Francyi. Anglii i Włoszech ist 

przednio w Chełmży skład sukna nieje silne postanowienie dopro-
i towarów łokciowych. Gdy mu wadzenia wojny do zwycięskiego 
interes się spalił, pokazało się, że końca. Posłowie widzieli, że sprzy 
był- na daleko wyższą sumę zabez mierzeńcy bardzo energicznie 
pieczony, niż w istocie był wart. przygotowują się do dalszej wal-

, ki, wszędzie jest silnie rozwinię-
NIESZCZĘŚCIE W SZCZECIŃS ty przemysł wojenny, przvgoto-
KIEJ ZATOCE KĄPIELOWEJ, j wywane są nowe kadry wojsk. 

Szczecin. Pomiędzy Szczecinem szczególnie w Anglii, gdzie formo 
a wyspą Ehrhardtshof znajdują-1 wana jest nowa armia. Z roz-
cy się długi most zarwał się oneg mów z wybitnymi przedstawicie

lami państw sprzymierzonych po
słowie nasi przekonali się, że 
wśród sprzymierzeńców, istnieje 
duże zainteresowanie się sprawą 
polską, a także, szczególniej we 
Francyi. właściwe jej zrozumie
nie. 

Z POBYTU MOSKALI W 
DĘBNIE. 

Dębno. Jak zresztą we wszyst
kich okolicznych wsiach i chału
pach, Rosyanie byli także na pro
bostwie w Dembnie. Dembno mo
że więcej od innych wsi miało woj 
ska nieprzyjacielskiego, albo
wiem leży tuż obok głównego goś 
cińca rządowego, biegnącego od 
Tarnowa do Krakowa. Przesuwa
ły się tu wojska na j różnorodniej-
szego gatunku i narodowości. 

Pisma galicyjskie donosiły, że 
zachowanie się Rosyan było zu
pełnie znośne. Nie kradli, nie u-
rządzali awantur, kobiet nie za
czepiali. Rekwizycyi było sto
sunkowo nie dużo. Za krowę 
płacili do 30 rubli, za furkę koni 
czyny 4 ruble, za świnie tylko 
nie mieli ochoty wiele płacić mó
wiąc że po świecie i tak za dużo 
świń chodzi i że samo się to 
chowa. 

Dembno a poprawnie "Dębno" 
leży w powiecie brzeskim u os
tatnich stoków podgórskich a na 
początku równiny ciągnącej 
ku Wiśle. Na wielkiej wynios
łości wznosi się z południowej 
strony starożytny zamek, którego 
szczyty i baszty widać z daleka. 
Zamek ten istniał widocznie już 
w roku 1240, bo od tego roku od 
aosi sie znana, legenda, że córka 

OŚWIADCZENIE 
Co tylko zrobiliśmy kontrakt z jedną z największych fab

ryk chińskich towarów w tym krają za niską bardzo cenę i 
dla zachęcenia naszych nowych i starych klientów aby kupo
wali nasze piwo tak butelkowe jak i w % antałkach, j aby 
okazać nasze poważania damy wam kupon z każdem pud
łem Gold Medal piwa, także damy wam kupon z każdem % 
antałkiem piwa, także damy wam kupon za zwrócenie nara-pud-
ła z próżnemi butelkami także kupon za zwrócenie nam proż-
nego antałka, a gdy uciułacie 20 kuponow, zwroccie je nam z 
$2.98 w gotowee a my wam damy jeden z piękny eh VERITAS 
garniturów 42 sztukowy Blue Bird garnitur. 

Każdy garnitur jest zupełnie gwarantowany przez fabry
kantów tak samo jak i przez nas samych i nikt inny nie może 
dostać t^h garniturów za żadną cenę, chyba że posiada kupo
ny z naszego piwa; także musi oddać wszystkie próżne butel
ki i antałki. 

Garnitury może każdy zobaczyć w naszym offane. Zapy
tajcie się też w jaki sposób możecie zapewnić sobie cały gar
nitur z 112 sztuk. 

Wm. ScheUhas Brewing Co. 
PHONE 50-J WINONA, MINN. 

• 
*• 
+ 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
4> 
* 
* 
* 

DRA PIOTRA 

GOMOZO 
jest lekarstwem o uznanej zasłudze. Jest ono zupełnie pdmiennem 
od wszystkich innych lekarstw. Może mieć swoje naśladownictwa, 
ale nie ma zastępstwa. 

Czyści Krew Pomaga Trawienia 
Reguluje Żołądek Działa na Wątrobę 

Działa na Kiszki Uśmierza system Nerwowy 
Ożywia, Wzmacnia i Posila* 

Wogóle jest to lekarstwo familijne w całem tego słowa znaczeniu 
i powinno się znajdować w każdym domu. Kie można go nabyć 
w aptekach, ale dostarczają go wprost ludziom apecyaini agenci. 
•Teżeli nie znacie żadnego agenta, piszcie do samych fabrykantów 
i właścicieli * 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
19-25 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. 

daj w południe, gdy przechodzili 
przezeń robotnicy, i około 30 o-
sób wpadło do wody. Większą ich 
część zdołano uratować, brakuje 
jednak narazić 5 czy 6 osób. o 
których przypuszcza się, że uto
nęli w morzu. 

Zażyjcie dwa dziś w nocy 
krótko przed pójściem spać a nazajutrz będziecie się czuli o 1000 
procent lepiej. 

Gdy mówimy tysiąc procent nie myślimy przesadzać, gdyż każdy 
przyzna, ii zdrowszy człowiek jest niezawodnie tyle wart—co 
dziesięciu chorych. 

Będąc zdrowym mo :ecie pracować dużo więcej aniżeli w stanie 
chorobliwy:;:, również hardziej korzystać możecie z życia i jego 
powabów. 

% Pariola 
czyści krew i 2o-

Yfcll i reguluje stolec. 
Zbytecs-

Partola 
teczneru jest szukać 

po! a; iazer.ia. przy pomocy 
szklą powiększającego. 
Wy tarczy dziś zażyć jej 
by nazajutrz mieć ulgę, 

j jest przyjemnym pach-
dokiór w post a c i  c u k i e i k ó w  !  n t j c y m  m i ę t o w e g o  

działa specyficznie ku wzmocnieniu ! smaku cukierkiem dla 
fwni™ ?C^dka Rdy °k.° n'? czyszczenia krwi i zołąd-regularne z przyczyny zatwardzenia , i-» • i * 
lub zanieczyszczonej krwi. Co Działa systema-
Partola uczynić zdoła, zrozumiecie tycznie normując bieg 

bo działanie Partoli za-1 Później, gdyż czysty system i dobre krwi, dzięki czemu tru-
zdrowie .d, w parse. } Mki aię. 

rar tola jest zalecana przez lekarzy 
a  n a b y ć  j ą  m o ż n a  w y ł ą c z n i e  u  
wynalazcy i jedynego wytwórcy. 

Kto przyśle to ogłoszenie wraz z 
zamówieniem na Partolę otrzyma 
piękny podarunek. 

Listy i zamówienia należy adreso-

czyna się z chwilą znale
zienia się jej w orga
nizmie ludzkim. Nie 
bądźcie sceptykami— 
spróbujcie, koszt niewiel
ki, jeden dolar, wystar
czy by przekonać się iż 
te wszystkie wyjaśnienia 
leżą w interesie samych 
konsumentów i ich 
zdrowia. 

waćdok ładnie: 

Apteka Partosa 
IM 2nd Are.,New T*rk,D. W 

Czysta krew równa się 
nowemu życiu, świeżym 
Bilom, duchowemu uspo
sobieniu i zdrowiu całego 
ciała. 

Po co cierpieć? Za
żyjcie dzisiaj przed u-
daniem się na spoczynek 
dwóch cukierków Parto
la. 

tego domu a dziedziczka zamku 
Dębna pojmaną była przez Tata-
rzyna, który z miłości do swej 
branki odwiózł ją napowrót do 
Polski i wiarę chrześeiajsńką 
przyjął, za co od księcia szlachec 
twem nagrodzony został. 

Dziedziczka zaślubiwszy «fo i 
wniósłszy mu wiano zamek, da
ła początek herbowi Dębna i sta
ła się matką rodu, piszącego się 
i;z Dębna" później "z Oleśnicy" 
który wydał tylu znakomitych i 
zasłużonych ludzi i wielkiego kar 
dynala Zbigniewa. 

W 15 wieku było już Dębno w 
posiadaniu Odrowążów zc Szcze
kocin, Bartosa i syna jego Jako-
ba. W roku 1580 Dębno z przy-
ległemi wsiami kupił ulubieniec 
króla Stefana Batorego. Węgier 
Ferenc Wesseleny. starosta lanc-
koroński. Potem Dębno przeszło 
na własność ks. Ostrogskicli. z 
których dziedziczka Teofila ks. 
Ostrogska założyła tu w roku 
1634 istniejący dotąd szpital 
dla ubogich. 

W pierwszej połowie wieku 18. 
Dębno było w posiadaniu Tarló*-
a następnie Lanekorońskieh od 
których przeszło koło roku 1800 
drogą sprzedaży do Rudnickich a 
po nich w roku lSoó cfb Jastrzęb
skich. Kościół parafialny kato^ 
licki erygowany w roku 1404, 
pierwotnie drewniany. później 
zmurowany. Przedtem zastępo
wała go zamkowa kaplica. 

wę, podnoszone będzie zapomocą 
dźwigni między wieżami krato-
wemi, na dostateczna wysokość. 

NARESZCIE ZDROWA. 
"Moja żona była chora przez 

lata z powodu zmiany życia i żad
ne lekarstwo nie mogło jej po-
módz. Wówczas zaczęła brać Tri-
nera Amerykański Elixir Gorzkie 
go Wina i szybko wyzdrowiała". 
— Tak informuje-nas Jan Miller 
z Royolston, 111. Środek ten wy
czyszcza kiszki, wzmacnia ciało i 
przywraca nerwy. W wypadkach 
zatwardzenia, odbijanie się ner
wowości i ogólnego osłabienia sku 
tki tegoż są zadziwiające. Cena 
$1.00 w aptekach. oJ's. Triner, Fa 
brykaut i Chemik, 1333—-1339So. 
Ashland ave., Chicago, 111. 

Kobieta z Bostonu 
Poleca «'0 swym 

przyjaciołom 
Popularna kobieta z Bostonu powiada że Toaolinc 

okazała się dobrq dla niej. 

ZMIANA POWIETRZA SPRO 
WADZA ZAZIĘBIENIE. 

"Zapchana głowa" zatkany 
nos, ściśnięte piersi, bolące gar
dło są pewnym oznakiem zazię
bienia, a dr'a King'a Xew Disco
very jest skutecznem lpkarstwem 
Dawka tego kombinacyjnego an-
tyseptyeznego balsamu zmiększa 
zaognione błony, klaruje głowę, 
luzuje flegmę, oddychacie łat
wiej i sprawia że zaziębienie jest 
zniszczone. Traktuje zaziębienie 
zawzięcie. Do połowy stosowany 
pozostawia długi kaszel. Weźcie 
Dr* a King'a New Discovery do
kąd wasz kaszel nie zginie. Przez 
47 łat ulubione lekarstwo 
mlodvch i starych. U waszveh 

Interesującem jest zawsze posłuchać zeznania 
waszych przyjaciół, a osobliwie jeżeli wiecie te 
s* szczcrae i prawdziwe w opowiadaniu. Todanc 
zainteresowanie jest uformowane przer jedna z 
waszych przyjaciół która cale życie sp«dził» > 
Bostonie gdzie jest dobrce znana w społeczeń
stwie. 

Taka osobą jest Annie Stewart, która mieszka 
w Bostonie, i posiada szacnnak i zanfanle swych 
współ towarzyszek i z chęcią chce oświadczyć 
kaldemu kto sie zgłosi udowodnić nastcpnjace 
potwierdzone zeznanie. 

..Cierpiałam na boleści toładka przez ostatnie 
siedem lat, był to rodzaj niestrawności i dyspepsia 
Miałam napady zawrotu i ból głowy, a skoro zjad
łam nieco pokarmów zdało się chcieć fermentować 
i pawodr.walo faz* formujące sie • tołądko. Mi*, 
łam boleści w całem cMe i byłam chroniczni* za
pchana- Moja wątroba była odrętwiał* i czułam 
sie ogólnie do nicz* go. Leccylka sie i byłam w 
szpitalu, lecz nie zostałam wytoczona kompletnie 
Byłam tak nerwowa i niespokojna £e w nooy nie 
mog^m spokojnie spać. Gaay nagromadzone pod 
sercem spowodowały pałpibiey«. a gdy podnios
łam sie rano byłam tak zmęczona jakbym miała 
opaść. Około dwa tygodnie temu zaczęłam brać 
tonoline i mm prawdziwie twierdzić te srobiła 
cuda w mej chorobie. Czaję sie jakby no** ko
bieta i mogę jeść wszystkie pokarmy. Sypłaoi ca 
łenoce i nie mam »iecej dolegliwości ani bćłu; 
rzeczywiścia, one anto wyleczyło i- polecam go 
wszystkim mym przyjaciołom, posiewa£ było dla 
mnie dobrodziejstwem." 

Kaida dobra apteka sprzedaje i gwarantuje to
noline. 

8a rozmaite symptomy tej choroby którym to-
nolina pomaga. Rzeczywiście, ktokolwiek cierpiał 
by na tołądek. zatwardzenie, dyspepsye, odbija
nie gazów, zły oddech, napady bólu głowy, licha 
cyrkulaey«. pocenie w nocy. niedobre czucie zat
kanie ioładka, obłożony jeżyk lub zła kampłek-
sye. 

Przestrogą — Ponieważ tonolina jest rolecana 
jako odnowiciel ciała ci którzy nie życzyliby sobie 
przybrać ciała 15 funtów albo więcej niepowinni 
ej ożywać trwale. 

aptekarzy, 50e. Osrł. 

Natura ostrzega was jeżeli wa 
sze wnętrzności są zapchane. Pa
skudztwo z waszego systemu 
spieka się zamiast wyjść. Weźcie 
zaraz Rocky Mountain herbaty 
albo tabletów — wyczyści wnętrz 
nośei daje im pracować regular-

dla nie i trzymajcie je potem w re
gularności — to jest sekretem do 
prawdziwego zdrowia. 

a rej pj pj rara p pj1rara ra o 

NOWY MOST NA WIŚLE. 
Xowy most na Wiśle pod Sand o 

mierzeni w tych dniach wykoń
czono. Jest to największy na 
świecie stały most drewniany. 
Most jest ozdobiony stylowenii 
bramami przy wjazdach i czyni 
imponujące wrażenie. Wysokość 
mostu zabezpiecza przejazd wszy
stkich statków podczas niskiego 
Stanu wody. W razie wysokiego 
stanu wód, jedno przęsło mośto-

Procent liczony co trzy miesiące. 
Od depozytów składanych przed, albo 5go dnia 

każdego miesiąca procent będzie liczony 
od pierwszego tego miesiąca. 

•»: fi l  m i  n u  

Skrzynki oszczędności. 
i i u n i n i i n i ł  

The Merchants Bank 
WINONA, MINK. 

Irftafll/tfl'l, 


