
"?cyaiitów ̂ "kilkunastu Sonfcow 
policyi miejskiej i regularny 
oddział detektywów kolejo
wych, Kolej Northwestern ma 
sześćdziesięciu epecyalnych 
policyantów. 

Strajk kolejowy tyle nam 
się przyczyni, że już na 
Niedzielę niejednemu zpew-
nością zabraknie mięsa, toż 
samo z kartoflami, kapustą 
i rozmaitemi owocami. Prawie 
na każdej rzeczy spożywczej 
cena poszła w górę od 40 do 
<óo procent, a spodziewać się 
można, że jeszcze wyżej pod
skoczy. Mięsa w mieście 
starczy tylko do Niedzieli, a 
mimo tego, iż Chicago przy
syła nam pewną ilość takowego 
okrętami, wystarczy to tylko 
dla małej liczby mieszkańców. 
Rzeźnicy cząstkowi nie wiedzą, 
co maja czynić z powodu 
braku towaru. 

Wołowinę obecnie sprzedają 
po 25 centów funt, i to nie 
najlepszą, a na innem mięsie 
cena także podwyższona o 2 
i 3 centy. Kartofle, które w 
ubiegłym tygodniu sprzeda
wano po $1.25 za beczke, 
teraz sprzedają po #3.50 i $4. 
W Chicago zaś sprzedają 
takowe po $6 beczkę. Ceny 
na cytrynach, pomarańczach, 
melonach i bananach podsko
czyły ogromnie, a mniejsze 
składy cząstkowe nie są w 
stanie nawet tego owocu 
kupować. Koleją nie przycho
dzi nic, i nie ma nadziei 
odebrania żadnych owoców aż 
po strajku. Cena lodu pozo
staje ta sama, a także i na 
węglach. 

Resta uracye podwyższyły 
swe ceny dość znacznie, a 
jrzeba obecnie płacić za małą 
porcyjkę mięsa 010 i 20 cen 
tów więcej, niż dawniej. 

( Z Kuryera Polskiego.) 

Burda w kościele 

w Reading. 
Reading, Pa., 6 Lipca. 

Czytałem w Katoliku, jakoby 
warchoły poturbowały tu w 
Reading ks. Januszewskiego, 
a także czytałem podłością 
naszpikowaną notatkę Polalca 
w Ameryce o tej samej sprawie. 

Opiszę Panu ową burdę 
dokładniej, chociaż ja sam 
pomiędzy warchołami nie 
byłem,będąc parafianinem zu
pełnie neutralnym. 

Umarł tu ś. p. M. Janicki, 
należący do Towarzystwa św. 
Stanisława, w którem nasz 
proboszcz ks. Januszkiewicz 
ma przeciwników — niestety 
z pobudek przez własną nie
ostrożność wywołanych. 

W dzień pogrzebu żałobni
cy zebrali sie przy zwłokach 
na oznaczoną godzinę, zapła
cono już za pogrzeb ($10.00), 
i orszak pogrzebowy wyruszył 
do 1 kościoła. Gdy już trumna 
była przed kościołem, naraz 
ks. proboszcz stanął w środku 
bramy kościelnej, mając dwóch 
marszałków przy boku, i za
wołał: ,,Nie wolno wam 
przestąpić progów kościel
nych!" I tym co trumnę 
nieśli, kazał odstąpić, wzy
wając swoich ludzi, aby ci 

•nieśli zwłoki do kościoła. 
Wstępu do kościoła 

zabroniono, pomimo że ża
łobnicy przed bramą pozdej 
rnowali i puchowali odznaki 
towarzyskie. 

Mimo to śmiało wnieśli 
trumnę do kościoła ci co ją 
z domu żałoby wynieśli. 

ział, ze nie odprawi ńabozeń-
stwa pogrzebowego. 1 • 

Na to odezwał się jeden z 
pogrzebowego orszaku: ,,W 
takim razie prosimy o zwrot 
pieniedzy za pogrzeb!" 

Ksiądz wezwał tego czło
wieka na plebanią i chciał mu 
oddać pieniądze, lecz ten nie 
chciał ich odebrać, chyba 
wobec wszystkich w kościele. 
Stało się zadosyć jego woli. 

W tem kilku uklękło • przy 
trumnie, zaczęli mówić :0 j c z e 
nasz i t. d. Nagle ks. pro
boszcz przyskoczył do jednego 
i zatknął mu ręką usta,by się 
nie modlił, — Taka prywat 
na modlitwa — rzeki — nic 
nie warta! Chwycił nawet 
modlącego się za kark, lecz 
ten swój pacierz skończył. 

A jednak księdza nikt nie 
tknął; tylko pogrzebowego, 
który jest Niemcem wiatach, 
popchnął ktoś z tłumu, aż się 
potoczył. 

Nieboszczyka zaniesiono na 
cmentarz i nazajutrz zakupio
no mszą świętą w niemieckim 
kościele. 

.Aby zupełnie sprostować 
poprzednią odnośną notatkę 
Katolika, dodaję jeszcze, że 
ksiądz nie czytał w kościele 
spisu dłużników, lecz tylko 
wymieniał tych, którzy mieli 
z kościoła wyjść i czekać 
przed kościołem, aż się nabo
żeństwo skończy. 

O niedołężnej budowie 
kościoła i o innych rzeczach 
będących u nas na porządku 
dziennym, nie będę tymcza
sem pisał, by kłócących się 
pomiędzy soba dwóch partyj 
tem więcej nie podrażnić. 

Stary parafianin. 

Z TEXAS. 
Ex-kleryk Franciszek H. 

Jabłoński, obecny redaktor 
Zqody, zanim zacznie więcej 
imponować argumentami me* 
fizycznemi, — że nie istnieją 
cuda wolą Bożą zdziałane, — 
niechaj jak najprędzej pospie
szy z oddaniem 10 dolarów 
p. J. Piwcowi, zamieszkałemu 
w Fayetteville, Fayete Co., 
Texas, gdyż zostawiony przez 
Jabłońskiego kuferek z teolo-
logicznemi książkami i czemś 
więcej, (aby był cięższy) po 
tylu latach nie wart ani na 
żydowskiej licytacyi być 
sprzedanym. 

Skoro J. Piwiec wstrzyma 
swoje 10 dolarów, zaręcza się, 
że będzie wierzył w cuda za 
siebie i za Jabłońskiego. 

Jakób Piwiec to Morawiec, 
więc należałoby się, aby jako 
nasz pobratymiec, miał lepsze 
pojęcie o polskich klerykach 
lub ex-klerykach. 

Jeżeli Fr. Jabłoński napisze 
w Zgodzie,że to jest niepraw
da, pośle mu się kuferek 
przez Winonę do Chicago, a 
stanie się cud po ośmiu 
latach. 

z ST. PAUL. 
(MINN.) 

W parafii naszej Św.. Wojcie
cha była w claiu Igo Lipca wielka 
uroczystość przystąpienia dzieci do 
pierwszej komunii świętej. 

Takie uroczystości zawsze i 
wszędzie robi^ wielkie wrażeaie 
nietylko na parafii, ale 1 na wszyst
kich widzach, choćby nawet Die 
należących do Kościoła katolickie-
go, gdy się patrzy na tg mał% 
dziatwę, z wiar^ i skupieniem 
ducha przystępującą parami do 
ołtarza i przyimu"j%cę, do serca 
swego Pana nad pany, Który jest 
ich zbawieniem i wszystkiem co 

ł  v  A' -
ubrana; oczekiwała pod nadzorem 
swych nauczycielek S óstr zakon
nych swego proboszcza, by im 
powiedział: pójdź moja dziatwo do 
Pana, który cię czeka w swoim 
przybytku i pragnie połączenia się 
z tobą. 

Niebawem też na czele całego 
rzędu ministrantów, ubranych w 
suknie czerwone i komże, poprze
dzonych krzyżem, zjawił się pro
boszcz, 1 jako swoje nailepsze 
dziatki poprowadził ze szkoły do 
kościoła. 

Kościół, a szczególniej ołtarze, 
były przystrojone bardzo wspaniale. 
Tu na samem wstępie ksiądp pro
boszcz odezwał się do dziatek w 
słowach, które trudno po
wtórzyć, — lecz były one wzniosłe 
1 rzewne. Pomiędzy innemi zasłu
giwały na szczególniejszą uwagę: 
stówa: „Dziatki moje, pragnęłyście 
1 pragniecie przyjąć Pana Jezusa 
do serc waszych, i miłować go 
taką miłością, jaką on was umiło. 
wał i jaką pragnie was miłować 
przez całe wasze zvcie. Jeżeli więc 
chcecie, by ta miłość wasza tem 
silnte]szą była, musicie, i powin
niście, miłować matkę tego}którego 
do serc waszych pragniecie przyjąć, 
ale tą jest Najświętsza Mary a 
Panna, którą nazywamy także i 
Królową Korony Polskiej. Pod Jej 
opiekę cbcę was wszystkich dzisiai 
oddać, i uczynić czcicielami i 
sługami tej dobrej Pani, bo tylko 
pod jej opieką możecie zwalczyć 
swoich i Je] syna wrogów. — A 
zatem przyjmuję was do Areybrac-
twa Różańca świętego, który będzie 
najskuteczniejszą bronią we wal
kach całego życia waszego. Pr^yj 
muię Was takf.e i do Szkaplerza 
świętego, który oznacza płaszcz 
N&jświętszej Maryi Panny, którym 
was bedzie zasłaniała od wszelkich 
niebezpieczeństw grożących wam, 
czy to od złego ducha, czy to od 
świata, t. j. złych ludzi," 

Tu rozpoczęła się ceremonia 
przyjmowania dzieci do różańca i 
szkaplerza — a ludzie słuchając 
tych słów, taKże nabrali ochoty, 1 
wielu razem z dziećmi było przy
jętych do tych bractw. 

Po tem rozpoczęła się Mssza 
wielka przez samego probosz3za, 1 
kazanie, które była zastosowane do 
okoliczności, a było wznioslej  

piękne, prawdziwie pochodzące z 
serca. — Po Baranku Bożym 
nastąpiła na]uroczyRtsza chwila dla 
dzieci 1 dla widzów, jak znowu teź 
same dziatki pod dyrekcyą Sióstr 
przystępowały parami do Komunii 
święte], prżyprowadzone i odpro
wadzane przez inne dziatki ze 
świecami w ręku. 

Na wzmiankę zasługują i 
śpiewacy, fc. j. chór mieszany, 
który pod dyrekcyą siostry Norber-
ty ]ako organistki, wykonał bardzo 
piękną Mszę na głosy: 

Wszystko to niech będzie na 
większą chwałę Bogu 1 cześć Naj
świętszej Maryi Pannie, a nam na 
pożytek duszy. 

U nas w St. Paul, chociaż 
bieda 1 nędza jak wszędzie, panuje 
spokój 1 zgoda. Trzymamy się jak 
możemy wszyscy razem kościoła i 
wiary, 1 me możemy pojąć, ani 
zrozumieć, dla czego bracia nasi 
gdzie indziej tak lekkomyślnie 
sobie postępujące frymarczą wiarą, 
wypowiadają posłuszeństwo władzy 
duchownej — chcą poprawiać 
prawa kościelne, kiedy bez tego 
wszystkiego mogłoby się obejść, 1 
żyó w zgodzie z Bogiem i ludźmi. 

Ale to wszystko pochodzi ztąa 
prawdopobnie, że ci ludzie zapom 
meli, co przyrzekali Panu Jezuso
wi przy pierwszej komunii świętej. 

M. Z. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Z Kanatfy. 
Berlin, Oat., 3 I/poa. 

Szanowny Redaktorze! 
We wtorek, S L ;p2a, o go

dzinie 10 rano, odbył się tu 
ślub pana Jana Białkowskisgo 
z 'panną Rózią Oraszek z Ber
lina — i mieliśmy jad no z 
najpiękniejszych wesel, jikie 
kiedykolwiek hył? w Biiline. 

Wielebny X. Jan K fiński 
C. R. odprawił in*zi ś.vięt} 
ś p i e w a n ą  p r o  s p n  u  s  a  e t  
sponso i powiedział birdzo 
śliczne polskie kazanie, tac 

'<* liczba Anglików f Niem
ców w kośsiele, nawet protes
tanci. Ci spodziaieniem oglą
dali się po kościele i przyglą-
dałi ceremoniom ślubnym. 
Panna młoda była tak śhczoie 
ubrana do ślubu, w białą jed
wabną suknią, źe jeszcze żadna 
panna w Berlinie dotąd w tak 
ślicznym stroją nie wystąpiła. 

Szczęść Boże nowożeńców! 
Udziel im zdrowia, szczęścia, 
długich lal! 

Jeden ze studentów 
Kolegium św. Hieronima 

Z SMAJtKOKIW, Pa. 

W dniach 24, 25 i 26 Czerwca 
odbywało się tu 40 godzinne nabo
żeństwo, nader uroczyście i wspa
niale, przy licznym udziale wier
nych. Kościół ślicznie był ozdobio
ny, około 30 świec się paliło. 

Zebrani wielebni księża byli.* 
X. Jachimowicz z Mt. Carmel-

— X. Piotr Basiński z Buffalo — 
X. Franciszek Fremel z New Yorku 
— X. Połujańeki z Baltimore — 
X. Barabasz z Baltimore — X. Dr. 
Skulik ze Shamokin — X- Tarnow
ski z Mahoney City — X.Włosiak 
z Mahoney City — X. Breckel ze 
Sunburry — X. Burke z Locust 
Gop. 

Misyonarz X. Jachimowicz 
miał kazanie. 

Cała parafia, po Bogu, naj
szczersze dzięki składa wielebnemu 
X. Proboszczowi Machnikowskiemu 
za jego gorliwe starania, a Siostrom 
Felicyankom za ubranie kościoła. 

ZSebrasii-
POZNAŃ. — Janowi C-ta-

plewskiemu, który aa bicie się 
musiał uciekać z Omaha i 
pokryjomu kupił sobie farmę 
niedaleko Poznania, dobrze 
się powodii, bo chociaż trochę 
waryat — jak wypije — jednak 
wogóle dobry człowiek. 

OMAHA.. — Nieboszczyk 
Jan Lanc, będąc w tutejszetn 
mieście, zakupił od kompanii 
Byron Reed kdka lotów, ale 
niespełna zapłacił; mogą więc 
zaginąć. Spadkobiercą, nie
boszczyka jest Franciszek Piąt
kowski. Niechaj ten zgłosi się 
od Redakcyi KATOLIKA, a bę
dzie mógł otrzymać co swoje. 

W NEBRASCE znajduje się 
obecnie 6 polskich parafij: 
Elba, Poznań, Choinice, War
szawa i Boleszyn, 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

DR, PIOTRA 

jest uważ&ne za jedno z najlepszych le« 
karstw tego rodzaju. Oczyszcza krew| 
nadaje odnowiona żywotność, wykorze
nienia zarodki choroby z ciała, gdy 
przyczynia sie do tego, że wszystkie or
gany znajduja sie w dobrym stanie dc 
działania. Medycyna jest przygotowany 
z przeszło trzydziestu różnych gatunków 
^ngiedyencyj, głównie z roślinnego kró
lestwa i była znana w użyciu przez prze
szło sto lat. Używano go z wielka ko
rzyścią we wszystkich ogólnych tera
źniejszych dolegliwościach, a zwłaszcza 
w tych, które pochodzg z krwi i chore
go żoładka jako to: 

Zatwardzenie, EJ1 głowy, Dolegliwości 
wątroby, Żółciowość, Żółtaczka, Reuma-
tyźm, Wodna puchlina, Trudność tra> 
wionia, Niestrawność, Gorączką, Róża, 
°ryszcze, Febra i ograszka, Szkrofuły 
Strupy, Świerzbiączką, Glisty, Liszaj. 
Wrzody, Rakowe wyrośnięcia. Bóle i ra
ny, Bóle w systemie kości, Wychudnie 
nie, Dolegliwości niewiast, Słabośćj 
Bronc'.it.is, Żarnice, Ból w kizyźach 
Zawrót głowy, i t. d. 

G0M0Z0 nie jest medycyna patentowa 
aa, też nie sprzedawaja jej aptekarze 
ecz mężczyzn! i niewiasty, którzy uży-
{vajac je, zostali wyleczeni, spowodowa 
ai przez wdzigcz-.ość dla doktera, i przea 
śycze:.i>, aby i iwspółtowarzysze od* 
aieśli'Lorzyść. działają jako jego agenci 
i w ten sposób ifcoga go dostarczyć lu 
ciziom cierpiącym w oddaleniu. 
a Jest nieoćenionem jako lekarstwo do 
mowę a mianowicie w miejscowościach 
położonych bardzo daleko od lekarzy ł 

aptek. Lekarstwu tego nie można dostał 
rnl apteka:z;, lecz ty!ko od miejscowycł 
agentów, o-seli nie iv a agenta w wa 
szem sąsiedztwie, przybijcie $2.00 a do 
Btaniecfe dwanaście 35c. butelek na pró 
bę wprost od właściciela. Taki obstalu 
Bek może każdy dostać tylko raz. 

• DR. PETER FAHRSEY, 
112-114= s. Eoyiis Aye., Ciięap, JB 

klej Chorobió zauiozny gospo
darz Józef Dobek. — W 
Wielu zeszła z tego świata 
ś. p. panna Teofila Derdowska, 
(siostra redaktora i wydawcy 
naszego Katolika, w wieku 
lat 18. — Niechaj spoczywają 
w pokoju! 

POSZUKIWANIE. 

ICS. TOMKIEWICZ w 
Plymuth, Pa., poszukuje Ni
kodema Hryniewicza, dla o-
trzymania spadku po śp. X. 
I. B. (rubli sr. 3000 — gdyż 
żona bez męża tego spadku 
podjąć nie może. 
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Do not be de
ceived by those 
who advertise 
Machines at 
Wholesale 

Prices, 

TAKENO 
OTHER. 
It is the 

BEST. 
There is 

nothing 
JUST AS 

GOOD. 

from Si 1 ».oo 

The so-called 
$60. Machine 
which they ad
vertise for $20. 
can now be 
bought of us or 
our dealers for 

to $18.00. 
We make a large variety of thcse cli^p inachines for 

those who can not afford to buy the BEST. They are 
not so finely finished or carcfully made as the 

NEW HOME 
but WE GUARANTEE EVERY ONE, and our guarantee 
is good We have ngents in nearly every town where 
you can get Instructions, needles or repairs. 
Write for Our Nctv Price List. 

We will not be Undersold. 
We want vour order. If not for the Best, for our next 

Best. And if prices, liberal terms and square dealing 
will win we got it. , . ^ » 

WE WILL DELIVER a machine at your home for ex-
amination, beit»re purchasing free of charge. Write at! 
once. New Price List free. 

THE NEW HOME SEWING MACHINE CD., 
Orange, Hass., 28 Unicn Square, IT. Y., Chicago, I1L, 

St. Louis, Mo., San Francisco, Cal., Atlanta, Qa. 
. FOR SALE BY 

W WINONIE sa te maszyny na 
sprzedaż 
W IIANDLU MEBLI BAKERA. 

Ceny targowe, 
wmiai-

P 8 z e n 1 c a—Ni. I wiosenna 55. 
zimowa 40 ren. 
O w i e s -  3 5  
I v o r n  4 0  
J ę c z m i e ń  N r . 3 .  4 7 (  
Jaja Hf 
M ą, k a: Winona latent f3.6 1 

Straight 3<) Nr. 1 Bakers 83 00 
P a s z a  z k o r n u  —  $ 8 . 5 0  z »  
nop? Irp 
O tr § b y: bran $14 00 
shorts §14.00, inid'llimrs &15.J0 
ground feed $20 
w e ł n a: ńiedma prana 2a a '23 
lichsza 20 a nieprana 13 do 35c. 
4 i a n o dziki e— 6.00 
Tymotka £8.00 
K o n i c z y n  a  # 4 . 5 0 .  b u s z e l  
T y "i o t k a 1.50o. busze1 

M i óci Kc 
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOc 
VI s o żywe: 

skopowin 1 3(0 
wieprzowina M.25 wołowina $3.25 
'•'elęcina 3$ 
Bób 81.60 L.ns7el 
Miisto 12^e 
Kartofle świeże 1 50 buszel 

CHICAGO 
Pszenica —561 
Owies. — 46 j. 
A'orti.—41 , 

WILHAUKEE] 
Pszeoicfl—55 
Kom—No.2 42 
Owies — N'>. 2 — 45 

L'szenica — 5y 

salonie^ W iuieśćie 
moźoa posmakować zuakomi-
tego piwa, wyrabiniiegi w 
CiaciDnati Brewing CJo.— Piwo 
butelkowe tego browaru roz
wozi się do każdego miasta. 
— Stacya czyli skład tego 
piwa znajduje się na rogu ulic 
Chaoin i Ford. Ageutein dla 
'niasta South Beud je«t pan 
Fes^o. 

Polskie apteki 

CHICAGO 
Cor- Xoble Str. 

& mfiwaukee ave 
oraz 57O Blue Island ave. 

Upiększajcie Waszą, 
Kompleksyą 

Stanowczo wyrabia 
MIĘKKĄ AKSAMITNĄ 

KOMPLEKSYĄ (cerę) 
Jeżeli używa si§ stosownie do Pizepisu 

Nie bierzcie iunych niż 

f ą o F .  
Żadajcio pióbek darmo. Powyże.i 

podami podobi/na V\iniety na ka żdej 
paczce. 
M SPRZEDAZ U WASZEGO APTEKARZA 

Prof. BON KEK A KREM NA 
KOMPLEKSYĄ 

Uouwa PIEGI. PRYSZCZE, WYRZU
TY, PLAMY, PIEPRZE jedynie przez 
rzadkie swe włusności medyczne. Nie 
pokrywa tylko plam, jak po wigkszej 
czgści kosmetyki, ale.upiększa tam.gdzie 
nic potrzeba go użyć jako lekarstwa. 
Na sprzedaż we wszystkich ap

tekach Polsikicli i Czeskich. 
W yrabiane u 

J. H. XELOWSEIEGO, 
709 Milwaukee Ave. I^oble 

także 
570 Blue Island Ave. 

róg 18 tej. 

w GHIG-HSO. 

BACZNOSC 

POLACY 
Dobra sposobność dla Po

laka. Jest do sprzedania SA
LOON i 3 AKRY OGRODU 
w polskiej osadzie, przy głó
wnym trakcie, w punkcie 
odległym o 6 mil c d dwóch 
linij kolei żelaznych a o 200 
kroków od polskiego kościoła. 
przy którym jest stale ksiądz 
polsko-katolicki. 

Dom dwupiętrowy 25x30 
— przyległa kuchnia 15x20 

— hala do zebrań, tańcó*v i 
wszelkice zabiw 30x46—staj
nia zaje:dia 22x36 obszerna 
lodownia i studnia zę zdrową 
wodą. 

O bliższych szczegółach 
można s'vz dowiedzieć u 
Nikodema Kaszyńskiego, Po
niatowski, Marathon Co.. Wis. 

Rodakom jadącym do Eurooy 
lub ztamt^d. przybywającym, pola 
camy 

DOM POLSKI 
w New Yorku 

uod firmą 
M E N C Z A R S K 1 &  

TOBOLEWSKI 
• O UKCTOIt ST II. 
Niedaleko Castle Garden. 

Jest tam wygodny hotel 1 restaura. 
cya, a można znaleźć przy* 
«woite polskie towarzystwo. 

Kto chce dla swoicn zakupić 
kartę okrętowy, nieoh sie zgłosi 
jpdvn'f* do ©OiWI! IMfrŁ-
MK^CiłO W 3¥RW YORKU 
i»o(i adresem: MENCZARSKI A 
TOBOLEWSKI, 19 Rector Str. 

Polacy przybvwaiftcy 7. Europy 
do UTE W YORKU znajda w 
DOMU POLSKIM o. l jkę. 

AGEiVt:i, pragnący dać 
NKvV YOLCKU opie«ę past 

zerom, ktc>r/.y od mufe kjirty 
okrętowe kupili, niechaj się zgto»/^ 

DOMU POLSKIEGO 
li) Kecii'v l |« 

1'OUli 

mm 
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