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BYWAJĄ I TACY. 
W Miasteczku L. byl sobie 

golarz, pan Brzytewka, bardzo 
anany obywatel. Właściwie 
nie był on golarzem, ale raczej 
wszystkiem innem, paniom 
przedstawiał się jako fryfcer, 
pannom jaku radzca piękności, 
a prostemu ludowi jako doktór, 
a miał do tego pewne prawa, 
bo wyrywał zęby, puszczał 
krew, przystawiał bańki, leczył 
nawet rozmaite choroby. Prócz 
tego na najrozmaitszych znał 
się sztukach; wypychał ptaki 
i inne zwierzęta, tresował 
ptaszki, grał na skrzypcach, 
basach i klarnecie i często 
wygrywał z muzysami wiej
skimi na wesolach, jednem 
słowem: był to człowiek 
wszechstronny, Powodem do 
takiej wszechstronności jest 
zwykle interes, człowies 
szuka wszelkimi sposobami jak 
najwięcej zebrać pieniędzy, dla 
tego korzysta z wszystkiego 
i zarabia, gdzie tylko się da. 
A źe do takiego usposobienia 
potrzebny spryt i dowcip 
wrodzony, to rzecz naturalna, 
bo gapa ani sobie rady nie 
da, ani też nie pozyska zau
fania ludzi. 

Wielkim jego przyjacielem 
był Bartłomiei Gatnza z Małych 
Głupczyc, wsi oddalonej o 
milkę od miasta. Bartłomiej 
nie tylko od czasu do czasu 
regularnie krew sobie Kazał 
puszczać, ale szczególniejszy 
miuł uadto przypadek z zębem. 

Było to pod jesień, gdy 
prasyszedł do para Brzytewki 
z okrutnie spruchnialym zębem 
trzonowym, który mu nieznoś* 
ny ból sprawiał, prosząc, aby 
mu go wyrwał. Pan doktor 
posadził Bartka na krzesło, 
wziął instrument do ręki, a źe 
przez całą noc poprzednio 
wygrywał na weselu i jeszcze 
cokolwiek mu w głowie azem* 
rało, więc się omylił i zamiast 
epruchaialego, wyrwał sąsiedni 
ząb zdrowy. Bartkowi z bólu 
jasność wielka stanęła przed 
oczami, i można sobie wyo
brazić, jak się rozgniewał, gdy 
się przekouał, ie zdrowy ząb 
wyrwauy, a chory wciąż tkwi 
mocno w szczęce. Tymczasem 
pan Brzytewka nie stracił 
funtazyi. 

• — Ależ mój Bartlomieiu,— 
powiada mu, — wy się na 
tem nie znacie. Musiałem 
koniecznie temu spruchnialemu 
kielcowi zrobić miejsce, bo"ma 
okrutnie długie korzenie, 
maczejbym go wcale nie mógł 
wyrwać. Przekonacie się sami. 

Podczas gdy Bartek krew 
wypluwał, ezeonął Brzytewka 
pospiesznie coś uczniowi na 
ucho i zabrał się do zęba 
spruchmałego. Uczeń wziął 
długą śpilkę i stanął za krzęs* 
lem, a gdy pan Brzytewka 
przysądził po raz drugi, a 
Bartek któremu się zdawało, 
źe cala głowa rozsadza się mu 
w kawałki, zaryknął jak 
niedźwiedź postrzelony, żgnął 
go uczeń w tej samej chwili 
spilką w plecy, »z Bartek 
podskoczył wskutek podwójne
go bólu. 

— Oj prawda, panie dok
tor, — rzekł Bartek zapłaka
ny, wyrzucając krew buchają
cą z ran w ustach — prawda 
że musiał mieć okrutnie długie 
korzenie, kiedy mię aż w 
plecach zabolało! 

Nieskończenie więc wdzięcz
ny pana Brzytewce, zapłacił 
za dwa zęby, a pan Brzytew-

Ka zapytał, czyby mu nie 
mógł dostarczyć dziesięć mędh 
kapusty. Bartek przyrzekł mu 
je i przywiózł nawet za tańszą 
cenę. 

Brzytewka miał kapustę,ale 
Bartek nie miał za nią zapłaty, 
bo pan doktor właśnie nie był 
przy pieniądzach, ale obiecał 
dług zapłacić, na co Bartek 
chętnie się zgodził. 

Tymczasem upływały tygod
nie, pan Brzytewka zapomniał 
zupełnie o kapuścia, chociaż 
codziennie ja smacznie zajadał. 
Bartek też kilka razy był u 
pana doktora, ale ten, edy 
był w domu, tyle zawsze miał 
zajęcia albo natychmiast musiał 
biedź do niebezpiecznie chore
go, że Bartek w żaden sposób 
nie miał czasu przypomnieć o 
należytosci za kapustę, ani też, 
tego uczynić nie śmiał. 

Nadeszło lato, kapusta była 
zjedzona, a Bartek w coraz 
większej obawie o swoje 
pieniądze. Wybrał się więc do 
miasta, aby na dobre upom
nieć się o swą należytoić. 
Pan doktor nie mial właśnie 
żadnego zatrudnienia, bo stał 
przy oknie otwartem, gdy go 
Bartek spostrzegł. Uradowany, 
że w tak dogodną przychodzi 
porę, wszedł Bartek do izby, 
ale zadziwił się niemało, gdy 
ujrzał przerażoną twarz pana 
Brzytewki. ' 

— Na Boga, Bartłomieju, 
co wam to? — zawołał tenże. 
— Jakże możecie z tak na-
puchlij głową chodzić tak 
nieostrożnie po dworze; 

— CoY Ja mam napuchłą 
głowę? Przecież ja nic nie 
czuję! — zawołał Bartek 
wystraszony. 

— No, zobaczcie sami,jeżeli 
nie wierzycie, — odrzekł 
Brzytewka trzymając mu tuż 
przed twarzą powiększające 
zwierciadło. 

Bartek spojrzał i z przera 
żeniem ujrzał w okropny 
sposób powiększoną swą 
twarz. 

—- O la Boga! — zawołał, 
— ady ja mam głowę, jak 
wierteł! 

—JJZle z wami, Bartłomiej, 
— rzekł mu teraz pau doktór 
— macie różę w najwyższym 
stopniu rozwiniętą, Musicie 
koniecznie całą głowę owiązać 
ciepłemi chustKami i natych
miast pojechać do domu. 

Natychmiast zawinął się 
Brzytewka, wydobył kilka 
wełnianych chustek, owinął 
niemi całą głowę Barka, źe 
tylko kawałek no.sa wystawał, 
dai mu jakieś niewmue lekar. 
stwo, kazał cały tydzień leżeć 
w łóżku, pić rumianek i pocić 
się bez przestanku, bo inaczej 
będzie umierąć. Ostatecznie 
umieścił go na wozie, owinął 
derami i odesłał do domu. 

Można sobie wyobrazić, jak 
się Bartka a żona przelękła, 
ujrzawszy męża w takim 
stanie. 

•— Małgosiu — jęczał 
Bartek, rozbierz mi łóżko i 
ugotuj rumianku — jestem 
niebezpiecznie chory, mam 
różę! 

Zagrzebany w pośeieliBartek 
przeleżał cały tydzień, pocąc 
się jak mysz, bo śmierć gro
żąca zawsze mu stała na 
oczach. Potem W3tał i ostróż 
nie począł zdejmować chustki, 
któremi przez tydzień wciąż 
był owinięty. Teraz zauważyła 
Małgorzata, że puchlina już 
minęła, a i Bartek czuł pię 
taK zdrowym, ie w drugim 

tygodniu pojechać mógł do 
miasta. 

Udał się wprost do pana 
Brzytewki, który teraz sam 
rozpoczął o tem, źe chce 
zapłacić, ale Bartek ani o lem, 
słuchać nie chciał. Z wielkiej 
wdzięczności skwitował go z 

: długu, uadto przywiózł mu 
I jeszcze cały połeć słoniny, a 

oddawając dery i chustki, 
zaręczał: 

— Tak, tak, panie doktór! 
Żeby nie pan doktór, nie 
byłbym już dziś przy życiu. 
Pan tylko wybawił mię od 
śmierci. Teraz, dzięki Bogu, 
czuję się zupełnie zdrowym i 
okrutny mam apetyt po tej 
chorobie! 

PŁACIC ZA KATOLIKA! 

TO I OWO. 

Pierwsza licencyatka w Sorbo
nie. W ostatnich dniach Lipca 
odbyły gig w Sorbonie w Paryżu 
na wydziale naak fizycznych egza-
mina licencyackie. Stanęło 65 
studentów, z których prawie wszys
cy po ukończeniu gimnazyum, 
jeszcze przed wejściem do Sorbony, 
uczyli się wyższej matematyki w 
epecvalnych klasach matematycz
nych/ sześćdziesiątym szóstem 
kandydatem była Polka z "War
szawy, panna Mary a Skłodowska. 
Z całej liczby 66 tylko 19 otizymało 
stopień licencyacki; w tej liczbie 
najwyższy przypadł p.Sałodowskiej, 
która wyszła pierwszą licencyatką. 
Od czasów istniensa Sorbony pierw
szy to wypadek takiego niewieściego 
tryumfu. Egzaminatorowie składali 
pannie Skłodowskiej powinszowa
nia. 

Francuskie minister yum wojny 
powzięło zamiar fabrykować we-
locypedy i sprzedawać je na od
płaty oficerom i podoficerom .Idzie 
o to, że w czasie wojny cyklista 
w towarzystwie ludzi, dobrze 
uzbrojonych, daleko wygodnie] 
może robić wycieczki, niż liczniej
sze patrole konne. 

Początek mdelców. Widelec 
znaleziony w starym grobie w 
Pestrum, a przechowany w nea-
politauskiem Muzeum Nationale 
dowodzi, iż widelców używano już 
u starych Rzymian. Do czasu 
znalezienia tego widelca, sądzono 
powszechnie, że po raz pierwszy 
zaczęto używać widelców w 14 
wieku, gdyż król fracuski, Karol 
V, wspomina o nich w iwentarzu 
swoim z roku 1379. Ówczesne 
widelce były jednak bardzo małe, 
a drugi ich koniec tworzyła łyżka. 
Jeszcze na dworze Henryka III 
widelce należały do wielkiego 
zbytku. W Anglii zaczęto ich 
używać dopiero za Jakóba I. W 
Hiszpanii, doKąd dostały się one 
znacznie później, rtrugi koniec wi
delca tworzyła zawsze łyżka. W 
Niemczech używano ich prawdopo* 
dobnie, wcześniej,gdyż już w książce 
opatki z llohenstein, zmarłei w 
r. 1195, wymalowane są widelce 
obok noży. Dotąd jednak nie 
wiadomo, kiedy je wprowadzono 
w użycie u Niemców. 

Jazda balonem w Rosyi i do 
Francyi. Przebywający obecnie ^w 
Paryżu Rosyamn Sawin, zpmierza 
przedsęiwziąść podróż balonem z 
Eosyi do Francyi. Sawin iest 
przekonany, że przedsięwzięcie mu 
się powiedzie, a wynik takowego 
— wedle niego — nie będzie poz-
bawiony wagi dla rosyjsko-lran-
cuskich stosunków. 

iSposob na rdzę. Niedawno 
gazety fachowe niemieckie ogłosiły 
o nowym Sposobie zabezpieczenia 
żelaza oil rdzewienia. Radz.-t one 
mianowicie brać jakikolwiek tłuszcz 
zwierzęcy, ztnięszać go z terpen
tyną, rozgrzać i tem za pomocą 
pędzla powlekać żelazo, które chce
my zabezpieczyć od rdzewienia. 
Gazety owe głoszą, iż upoKÓb ten 
jest bardzo skuteczny. A ponieważ 
nie koHZiujti drogo, więc warto go 
spróbować. — Inna gazeta podaje 
sposob na zabezpieczenie od rdzy 
różnych krat i drzwi żelaznych 

które są zawsze na powietrzu. Ra
dzi więc ona brać czysty cement 
i rozrabiać go wodą do tego stop
nia, aby można było nacierać 
nim żelazo za pomocą pędzla. Że
lazo, natarte tak rozrobionym 
cemetem 2—3 razy przez bardzo 
długi czas nie ulegnie zardzewie
niu. 

/t> latach 700. Na placu św. 
Marka w Wenencyi stoją dwa słu
py z marmuru z lwem skrzydlatym 
na szczycie, nazwane Marco i To-
dero, a przysłane w roku 1172 
przez cesarza Aleksego Komnenosa 
doży Yitale Micheli w dowód 
uznania za pomoc, z jaką "Wene-
cya podążyli przy obronie Kon
stantynopola przeciw Normanom. 
Władzca bizantyjski nadesłał wów
czas trzy błupy, z których jeden 
wpadł w wodę, gdy go przywie
ziono do Wenecyi, i tak szybko za
tonął, że go odnaleść nie było po
dobna. Obecnie przy robotach ba-
growych, jakie się odbywają w 
porcie weneckim, wydobyto ów 
trzeci słup po siedmiu wiekach. 
Ma on jedenaście metrów długoś
ci, metr szerokości i wyciosany 
jest z białego marmuru. 

Kinetograf. 

Oto najnowszy wynalazek 
Edisona, o którym już od roku 
głuche wieści chodziły, ale z 
którym wynalazca dopiero teraz 
zapoznał przybywającego doń w 
odwiedziny re-3aktora paryzkiego. 
Według niego Edison miał oświad
czyć, iż kinetograf będzie teui dla 
oka, czeni jest fonograf dla ucha i 
a nawet zadowoli oba te zmysły. 
Przy pomocy tego aparatu będzie 
można uczestniczyć w operach i 
wszelkich widowiskach, słysząc i 
widząc zarazem występujące w 
nich osoby. Kinetograf bę
dzie też mógł utrwalić na czas 
dłuższy ruchy ośób pojedynczych l 
całych mas. Edison oświadczył, iż 
aparat nie jest jeszcze zupełnie 
wydoskonalonym i że praca nad 
nim zajmie mu jeszcze całe -dwa 
lata. Mimo to, przy pomocy go'0-
wego już aparatu próbnego, scliwy-
cono grup^ tańczących Tyrolczy
ków, oraz korony drzew, porusza
nych gwałtownym wiclirym. 
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DYN1EWICZ, 
652 X0BLE STREET, CHICAGO, ILL 

DRUKUJE 

ifywot Świętych Pańskich 
— przez — 

Księdza Piotra Skargę 
objgtości około 1500 stronic. 

Przedpłata wynosi: 
Oprawne w półskórek $3.06 

" cało w skórę... .4.GC 
" " •' i wy^ 

ilacane brzegi b.Oo 

U S T O T T A  
można dostać 

Papier na ścianę 
( WALL jPAPJER) 

w 200 gatunkach, począwszy 
od 7 centów za rolę. Sprze
dajemy teź teraz w naszym 
nowym dubeltowym storze 

Sprzęty domowe 

czyli meble, choć jaknajwsna-
nialsze, a mamy zapas wielki -

Ceny przystępne 
SZKŁA i PORCELANY 

łftósownie do potrzeby i kie
szeni.  

Polecamy przede wszystkiem 
nasae piękne 

R A U P E T Y  

po 18n. do 1.10 yard. 
HTOTT dfc HON 

Trzecia ulica, Nr. 22C—22-1. 

Rodakom jadącym do Europy 
lub ztamtąd przybywającym, pole. 
camy 

DOM POLSKI 
w New Yorku 

pod firmą 

MENCZARSKl & 
TOBOLEWSKI 

19 BECTOB STB. 

Niedaleko Castle Garden, 
Jest tam wygodny hotel t restaura 
cya, a zawsze można znaleźć przy 
zwoite polskie towarzystwo. 

Kto chce dla swoich zakupić 
kartę okrętową, niech się zgłosi 
jedynie do DOMIJ POL
SKIEGO W NEW YORKU 
pod adresem: MEN CZARSKI 
TOBOLEWSKI, 19 Rector Str. 

.Polaćy przybywający z Europy 
do NEW YOBKU Jznajda w 
DOMU POLSKIM opiekę. 

AGEAIV1, pragnący daó 
w NEW YOKKU opiekę pasa 
żerom, którzy od nich karty 
okrętowe kupili, niechaj sig zgłoszą 
do 

DOMU POLSKIEGO 
19 Hector Str 

BT JE W YORE C„ X.V 

FARMY 
w ŁoNp City 

(w Nebrasee). 
Można w tej okólicy jeszcze 

dostać za tanie pieniądze bardzo 
dobra ziemię. Mamy dobry polaki 
kościół i szkołę bez długu. 

Trzeba się zgłosić do polskiego 
agenta sprzedaży gruntów pod 
adresem-
, John 
Loup^Oity, Sfierman Co.} Ntfcr, 

!!! BEZPŁATNIE 
a fediiak wiele!!! 

Wszyscy półroczni prenumera-
orowie Gońca i Iskry otrzymują 
zupełnie bezpłatnie drugie pismo 
humorystyczne p. t. 

Wesoły Kurjerek. 

Goniec i Iskra, czasopismo 
illustrowane, od lat lGtu wycho
dzące we L w o w i e, posiada 
treść niezmiernie obfita, urozmai
coną, pożyteczna i patryótyczną, 
przyczeni zamieszcza większe i 
niniejsze dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
s o ł y Kurjerek jest zupełnie 
oddzieliłem humorystycznem i 1 I u-
s t r o w a n e m pianiem i wycho
dzi dwa razy na miesiąc — razem 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pieć numerów 
dwóch pitni. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w ogóle, a za dobry 
humor i cięty dowcip w szczególe 
— redakcja poręcza, pizyczem 
dodaje, że redakcja obydwóch 
pism prowadzona jest w ten spo
sób, iż pisma te nie są bynajmnie 
lokalne, lecz mteres-iją cały ogó 
polski. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co tylko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza-
jącej, interesującej i pożytecznej 
treści Gońca i Iskry, humor i 
doivcip Wesołego Ku r jer* 
k a rozpędzą im niejedną tęskną i 
ciężką chwilę życia na obczyźnie, 
P r e n u m e r a t a  p ó ł r o c z n a  z  
przesełką do Ameryki wynosi tylko 
dwa dolar y. Nadsełający 
p r e n u m e r a t ę  r o c z n ą  c z t e r y  
<1 o 1 a r y, otrzymuje natychmiast 
oprócz pism powyższych, jeszcze 
franco bezpłatną premię: Prenu
merować można w każdej chwili, 
zalecie mitnera, lub początki po
wieści na żądanie Każdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z Ameryki naj-
dogodniei przesełaó dolarami pa
pierowymi w listach rekomendo
wanych, lwi) też przekazem poczto
wym pod adresem. 
Administracja (Jońca i lukry 

Lwów—Lemberg 
ul. Araszewskteyo 23 

EUROPE AUSTRIA GALICYA. 

EL G. SMITH. 
H. W. POSZ. 

Chas. A. GILI. 
ZABEZPIECZENIA, KARTY 
OKRĘTOWE, PRZEWŁAA£ 

CZANIA I NOTARYAT PĘJL 
BLICZNY. 

Mamy nietylko najwięksi 
i najbezpieczniejszą agencyą 
zabezpieczenia w Winonie, lec* 
nawet ca cały Północny Za
chód. Mamy w ręku nrftiqj 
więcej połowę wszystkich ia» 
bezpieczeó w Winonie. 
( Nie bierzemy więoej m 

hfezpiecEenia w naszych 
ipeh Kompaniach jak 

BfOUO 
mm. ««-< 3rd ita 

•ad oolacatł 

ORRIS 

Teraz pora 
do kupowania przez tydzieć, 

Wyciąć to i mnie ^ ookazać 
a sprzedam PIERŚCIONKI 
20 procent taniej. Tak samo 
ŁAŃCUSZKI, OZDOBY, 
SZPILKI, ZŁOTE SZPILKI 
i t. d. 

Dziesięć procent tarle 
sprzedaję 

zegarki i srebra. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

76. — E. 3rd Str. 
Winona, Minn. 

świeże solone i wędzone 
— oraz — 

OSTRzYGI 
sprzedaje w miejscu i rozsyła 

nawet do dalekich stron 

J. 8. Johnson 
1234 MainOStr. 

Green Bay Wis. 

•SENNIK 
— czyli — 

WRÓŻENIE ZE SNÓW 
— na — 

Przeszło I'jC'O przypadków służące, 
różnych starodawnych ksi%g 

.'.ele ane i por/ądKiem abecadłowya 
dla roznwki i zabawy ciekawyoil 

ludzi ogłoszone. 
CENA 15 c. 

Można t': książkę dostać to ksi^ 
<jumi II DERDÓW SKIEGO n 
Winon i,  Minn. 50 E. 2nd str,  

PROROCTWO 

M  K I I  A U )  Y ,  
KRÓLOWEJ Z-E SABBY 

13 SYBILII. 
CENA 15 o, 

Można tą książkę dostać to 
garni II. DERDO WSEIEQO > 
Winonie, Minn. 59 E. 2nd Btr* 

WĘGLARZ | 

Z  W A L E N C Y I  
CENA 30 c. 

Moina tę ksiąiką dostać w ki 
garni H. DEJiDOWSKIEGO w 
Winona. Minn. 59 E. '2nd str. 

POŚEEDNIK 
POLSKO-miELSM 

feią&ka dla Polakovj w Ameryce 
— do — 

łatwego nauczenia po angielsku 
— a opisaniem — 

KAŻDEGO WYRAZU JAK 
SIĘ MA WYMAWIAĆ, 

c dotyczeniem rozmów i różnych 
listów w polskim i angielskim ig-

syku. 
CENA 65 o. 

Moina tą ksiąikę dostać to fcrią 
garni U. VEJRD Q WSE1EQO % 
WiaooA, Muu>. 69 £ 2nd itr. 


