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Z NIW rOŁSKlCB 
W AMERYCE. 

ZNANY ZŁODZIEJ war 
szawski, brojący tu w Aoierv 
ce pod nazwiskiem hrabia 
Franciszek Langowski, zuuwu 
spłodził bohaterski czyn ło 
trowski. Znaleziono u niego 
po trzecim (!) poWze rewol
werowej drukarni Wyrućbow-
skiego w Philadelphii, ramy i 
cacionki od anarchistycznej 
gazety Glos- Polski, za które 
Wyruchowski, jafeo wydawca 
Giosu Polskiego, słony podał 
rachunek do Kompanii zabez 
czenia od ogoia. Wyruchowski 
twierdzi, ie pan hrabia chyba 
bez jego wiedzy, przed spale
niem się drukarni, znalezione 
teraz u niego przybory dru
karskie z niej wykradł, lecz 
nikt mu nie wierzy. Widoczna 
bowiem, ie oba opryszki razem 
podpalali i razem kradli. 

MILWAUKEE. -  Pan Jan 
Kwaśiiewski, zię<5 pana 
"Dyniewicza w Chicago, usta
nowiony jako nauczyciel rysun 
ków przy wyższej szkole w 
parafii Św. Józefata. 

W PITTiSBURGHU wielu 
Polaków zostało pozkodowa-
nych, przez ucieczkę „bankie 
rów polskich''  — 2 źydków 
Shaeffera i Laskarewitza, 
którzy zabrali ze sobą 25,000 
doi. 

JAK WIADOMO, opryszek 
Wyruehpwski, wydawca Głosu 
Polskiego w Camden, N. J„ 
za publiczne oczernienie Wiel. 
ks. Tomkiewicza w Plymouth 
został aresztowany przez 
szeryfa, w Wilkes Barre, Pa. 
Obecnie ta spraw n rozstrzyg 

fsitj. Oi-O Wiel. ks. Tom
kiewicz, litując się nad 
poiwairą, ostatecznie darował 

•mu winę, z zastrzeżeniem, że 
W. opłaci koszta procesu, 
dorastające sumy 180. Tak 
też się stało. Podsądny nie 
prędzej uwolnionym został, aż 
iżoaa jego wraz z ob. Cierni-
kiern złożyli poręczenie sędzię-
mu, iż wszystkie koszta w 
sprawie tej opłacone zostaną. 

W TRENTON, N, Yzacaął 
•wychodzić maleńki tygodnik 
polski , .Orędownik".Wydawcą 
Jest p. Rent z. 

STURGEON LAKE, Minn. 
•— Dawniejszy tutejszy farmer 

OTUL agent, sprzedaży gruntów 
koui panicznych pan Józef 
Łabędzki, no pięcioletniem 
tuhctwie na Wschodzie, po
wróci! do Sturgeon Lske i na 
nowo między nami się osiedlił. 
Ma zamiar założyć agenturę 
sprzedaży gruntów. 

SPRING VALLEY, III. — 

U nas niewiele nowego. W 

ma;nach tylko pół czasu robią, 
a więc i busines tępo idzie 
Proboszczem naszej polskiej 
parafii jest teraz wie'ebny X. 
J. Papoó, gorliwie zajmujący 
się parafią, tak w interesach 
prywatnych, jako teź duchow
nych .  

Kościoł na^z stanął zupełnie 
gotowy w r. 1892. Odtąd 
mieliśmy tu już czterech 
duszpasterzy a mianowicie X 
Dębskiego (dopóki bię nie 
wydało, że jest on exkomuni 
kowany,) X. Łopatę, X. 
Moszczyóskiego i Sybiraka X. 
Jana Balcewicza. Wdzelako 
dopiero z obecnego Proboszcza 

cała pąrifia jest zadowoloną. 

AMERYKA 
HONOLULU. — Zdetroni. 

zowana królowa Lduokalani 
wysłała petycyą do prezydenta 
Ctevelanda, w której prosi o 
przyłączenie wysp Sandwich 
skich do Stanów Zjednoczo
nych. Zarazem wezwała rząd 
związkowy, aby jej wyznaczył 
dożywocie. Krok ten uczyniła 
królowa za namową swych 
doradców-

DETROIT, Mich, — Na 

południu miasta naszego, w 
Spriugwells, powstaną dwie 
fabryki sody, które zatrudnią 
podobno około czterech tysięcy 
robotników. Będiie to dla 
Detroit dobrodziejstwem.izkoda 
tylko, że do otwarcia ich 
jeszcze zejdzie z pól roiui 
czasu.Tymczasem w przystłytn 
miesiącu mają otworzyć tak 
7'\ra)§ j^arsaapy, które odebrały 

znaczne zamówienia. Wpraw
dzie rozpoczną one już pracę 
w Poniedziałek -na zachodniej 
stronie, ale po czternastu 
dniach zaprzestaną znowu. 

NEW YORK. — Z pierw 

szyao dnia b. m. skończyły się 
raz przecie rządy demokratycz
ne ,,Tammany'\ Po dwudzie
stu latach po raz pierwszy 
został majorem miasta repu 
blikanin St-roag. Przysługujące 
mu prawo zmiany ursędników 
daje mu możność zmiecenia 
wszystkich , »T a m m a ni s tó w " 
z urzędów. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Diivriia to kobieta 
która nie ma zaufania do lekarstwa 
Dr. Pierce's Favorite Prescription. 
A przecież jest to nieomylny śro
dek na osłabienie u kobiet, na 
upiększenie cery oraz — dla męża 
tek — na pomnożenie pokarmu. 

A czegóż więcej żądać od 
lekarstwa"? 

„Prescription odbuduje i 
wzmocni cały system kobiecy. 
Reguluje ono i popiera wszelkie 
zwyczajne czynności. wzmacnia 
apetyt, potęguje krew, rozpędza 
boleści, daje orzeźwiający sen. 

Dr. Pierce'a pigułki leczę 
wszelkie słabości i nieregulariiośei 
żołądka, jako też ból głowy. 

S Z L Ą S K .  
ZW1Ą.ZEK celem popierania 

oittinczyzny i wzmacniania 
narodowego założono w Kato 
wicach na Gór. Szl. Ża tię to 
najprzód w tem mieście stało, 
nikogo dziwi, kto zną 
katowickie stosunki. Na zebr.'/ 
m u  p r z e w o d n i c z y ł  p .  d r .  
Beckhoro, rektor azkoły dla 
diiewczat, który niedawno i 
Torunia tiin się sprowadził. 
Jednym z najgłośniejszy: h 
mówców był, —- p. 

Kolhnau, dyrektor Bismarck 

huty, znany ze swo :ch bohater 

skich czynów przy wyborach, 
gdy robotników pod strażą 
pasyłił do glosowania. Ten 
sam pan zaraz też praktycznie 
do szerzenia niemczyzny w 
fibryce swojej się zabrać, bo 
nakazał urzędnikom swoim,aby 
się nie ważyli mówić z robot 
nikami po polsku. 

SPECIAL BARGAIN 8ALS Hammerless 

'Smitt&j 
WMSOS' 

Gwarantowany 
dobry samopalnyre \giHJ 
wolwer, niklowa lu-
fa, kolba gumowa,kaliber * ir m . 
22, 32 i 38. Cena w, . 
drobnym handlu 15.00 
Wy kraj to i nadeslij nam WW" 
dodaj 75 c., a poślemy ci rewolwer expre-
sem 

Zobaczywszy g0 sobie, gd\r c\ 
się będzie podobał, zapłacisz" na 
expresie jeszcze 2 dolary, i bę-
będziesz miał najlepszy rewolwer 
za ^2.75. Albo zaraz prześlij pocz
ty $2.75, wraz z 20 centami na 
porto, a poślemy ci rewolwer 
poczty. 
yS RLAN° ^ ̂ O., Fulton Str,, New 

5 KONSTYTUSYA 
USTAWY I REGUŁY PARLAMENTARNE 

TOWARZYSTWA 

Ęmtnisj Porr]OGy »-
POD WEZWANIEM 

Sw. Piotra Apostola i Pawła 
'w 3ivd[en.a,sLLa<, "\7v7"is. 

P o r z ą d e k  o b r a d  n a  p o s i e d z e n i u  z  w y  -
c z a j n e m .  

1. Odczytanie listy urzędników. 
2. Przeczytanie protokułu z ostatniego posiedzenia. 
3. Meldowanie kandydatów 11a członków Towarzy

stwa. 
4. 
5. 
0. 
h-
i . 

8. 
9. 

Sprawozdanie specyalnych Komitetów. 
Głosowanie na kandydatów. 
Sprawozdanie stałych Komitetów. 
Odbieranie wkładek miesięcznych. 
Wybór Komitetu chorych na przyszły miesiąc. 
Załatwienie spraw z ostatniego posiedzenia. 

10. Nowe sprawy. 
11. Zakończenie posiedzenia. 

W Imie Ojca f i Syna f i Ducha Świętego, f Amen. 

WSTĘP. G 
Pamiętni na upomnienie św. Piotra Apostoła,który 

(w 1 liście, r. 4. w. 8) mówi: ,,a nadewszystko miejcie 
ustawiczna miłość jedni ku drugim", pamiętni także na 
to, że ta miłość wielkich rzeczy dokazać może, pamiętni 
wreszcie 11a to, że kto miłuje, zakon wypełnia, i nie trwa 
w śmierci i duszę zbawia: założyliśmy w dniu 2-go Paź
dziernika 1S88 r. Towarzystwo bratniej pomocy św. 
Piotra Apostoła. Maksyma działalności Towarzystwa 
jest miłość wzajemna, uczynkami miłosiernemi co do 
duszy i ciała udowadniana, a zatem: 1. Zachęcanie do 
prowadzenia trzeźwego, moralnego i religijnego życia. 2, 
Zachęcanie do jedności i zgody. 3. Odwiedzanie chorych 
członków Towarzystwa. 4. Wspieranie ich moralne i 
mafceryalne w czasie choroby. 5 Grzebanie umarłych i 
towarzyszenie im do grobu. 6. Wspieranie wdowców, 
wdów i sierot po zmarłych członkach Towarzystwa z 
kasy pośmiertnej. ". Dbanie o dobro moralne i materyal-
ne narodu polskiego, fi. Dbanie o chwałę imienia wspól
nej nam Ojczyzny Polski. 

ARTKUŁ ł. 
I m i ę  i  z n a k  T o  w  a  r  z  j t i w  a. 

1. Towarzystwo to nosić będzie iniię: ^Towarzy
stwo Bratniej Pomocy św. Piotra Apostoła." 

2. Towarzystwo będzie miało 11a znak kolor czer-
wono-brunatny. 

.'3. Chorągiew Towarzystwa mieć będzie na jednej 
stronic wyobrażenie św.Piotra Apostoła, a na drugiej św. 
Pawła Apostoła. 

ARTYKUŁ II. 
Z a s'a d y T o w arz y s t w a. 

1, W Towarzystwie musi istnieć miłość Boga i 
bliźniego, pomoc braterska w chorobie moralna i mate-
ryalna, dbanie o dobro moralne narodu polskiego, jako 
też o chwalę Ojczyzny. 

2. Do Towarzystwa może być przyjęty każdy męż
czyzna religii rzymsko-katolickiej, mówiący językiem 
polskim; ponieważ wszystkie sprawy załatwiane będa w 
języku polskim 

o. Do Towarzystwa może należeć tylko taki, który 
jest rzeczywistym członkiem parafii polskiej w Menasha 
i który należytość, tj. daniny na wydatki i potrzeby 
parafii, rzetelnie zapłacił. 

4. Każdy członek Towarzystwa winien jest opłacać 
regularnie przepisane należytości na potrzeby parafii 
polskiej w Menasha, jako też musi posełać dzieci swoje 
do szkoły parafialnej polskiej aż do czasu ich przyjęcia 
do 1-szej Komuni św , w razie bowiem przeciwnym po
stąpi Towarzystwo z takim członkiem wedle swej konsty
tucji. 

') Każdy członek posełający dzieci swoje do szkoły 
polskiej parafialnej winien opłacać tak zwane „szkołowe", 

0. Fundusze Towarzystwa pochodzą: a) z opłaty 
,,wstępnego1', b) z wkładek miesięcznych, c) z wkładek 
nadzwyczajnych, d) z kar na członka nałożonych. 

7. Wkładki do kasy Towarzystwa sa: a) zwyczajne, 
b) nadzwyczajne. Do wkładek zwyczajnych naieża:wstęp
ne i miesięczne, do nadzwyczajnych zaś: kary na członka 
nałożone oraz wszelkie inne należytości przez dwie trzecie 
głosów na poprzedmem posiedzeniu uchwalone. 

ARTYKUŁ III. 
W a r u 11 k i p r x y j ę c i a. 

'l. Do Towarzystwa może być przyjętym każdy 
rzymsko-katolik, mówiący językiem polskim, będący 
rzeczywistym członkiem polskiej parafii w Menasha, i 
wszystkie swoje należytości 11a potrzeby parafialne li
ch wal one, wypłacaj ący. 

2. Do Towarzystwa może należeć i być przyjętym 
tylko taki, który wszystkie obowiązki i przykazania koś
cioła wypełnia lub też do wypełniania ich się zobowią
że. 

Do Towarzystwa może być przyjet}' tylko taki. 
który do żadnych tajny cli stowarzyszeń, przeciwnych 
wierze katolickiej, nie należy. 

4. Do Towarzystwa może być przyjęty tylko taki, 
który prowadzi życie moralne jako też tylko taki, który 
jest zdrowym na umyśle i na ciele, tj. wolnym od 
ułomności lub kalectwa oraz wolnym od wszelkiej 
ukrytej choroby. 

5. Do Towarzystwa może należeć i być przyjętym 
każdy powyższym warunkom odpowiadający, od 18 do 
45 roku życia swe^o. 

^ ARTYKUŁ IV. 
W s t ę  p  d  o  T  o  w  a  r  z  y  s  t  w  a  i  p  r  z  y  j  ę  c  i  e .  
1. Kandydat może być przyjętym do Towarzystwa, 

jeżeli na jeden miesiąc przed regułarnem posiedzieliiem 
przez jednego ze stałych członków przedstawiony zosta
nie. 

2. Po przedstawieniu kandydata, prezydent wy
biera dwóch członków, by ci o charakterze i prowadze
niu się moralnein kandydata zclali sprawozdanie na 
następnem posiedzeniu. Gdyby który z tych członków, 
przez osobistą urazę lub zemstę, zćlał fałszywe sprawo
zdanie, taki z towarzystwa wykreślony zostanie. 

:». Skoro wybrani członkowie zdadzą pomyślne 
sprawozdanie o kandydacie, natenczas prezydent przy
woła go do stołu i zadaje mu następujące pytania, żąda
jąc twierdzących odpoAviedzi: 

Obywatelu! Wzywam Cię w obec całego Towarzy
stwa św. Piotra Apostoła, ażebyś odpowiedział na na
stępujące zapytania prawdziwie i sumiennie, bo gdy się 
wykaże, żeś się minął z prawdą, będziesz wydalony z 
Towarzystwa i utracisz wszelkie prawa, przywileje i 
|)retensye do niego. 

a) Jak się nazywasz, ile masz lat? 
b) Czy jesteś członkiem rzymsko-katolickiego koś

cioła i czy przystępujesz do stołu Pańskiego przynaj
mniej raz w rok? 

c) Czy poznałeś konstytucyą, ustawy i reguły tego 
Towarzystwa? 

d) Czy należysz do jakiegokolwiek innego [[sekret
nego Towarzystwa? 

e) Czy przyrzekasz, że nie przystąpisz do żadnego 
tajnego Towarzystwa? 

f) Czy przyrzekasz wypełniać wiernie i być po

słusznym konstytucyi, ustawom i uchwałom tego Towa
rzystwa, jeżeli doń przyjętym będziesz? 

4. Prezydent po otrzymaniu twierdzących odpo
wiedzi na powyższe pytania podaje przyjęcie kandydata 
pod głosowanie. Jeżeli kandydat otrzyma cztery kulki 
czarne, przyjętym zostaje. Jeżeli tenże'otrzyma pięć do 
siedm kulek czarnych, wtenczas prezydent zada Towa
rzystwu trzykrotne pytanie: ,,Kto rzucił czarne kulki"? 
Jeżeli członkowie wyjawią swe nazwiska i podadzą przy-
ezynę, dla której tak postąpili, prezydent wyznaczy raz 
jeszcze komitet, ale już z pięciu członków, do zbadania 
prawdziwości podanych przyczyn. Jeżeli trzech z pośród 
tego komitetu oświadczą na przyszłem posiedzeniu, że 
kandydat winien lub niewinien, bez balotowania albo 
odrzuconym albo do Towarzystwa przyjętym będzie. W 
razie przyjęcia, zaznaczy to sekretarz w księdze protokó
łu. Jeżeli na trzykrotne zapytanie prezydenta,,kto rzucił 
czarne kulki", nikt nie wyjawi swego nazwiska i przy
czyn nie poda, kandydat przyjętym zostaje. 

5. Jeżeli kandydat otrzyma więcej czarnych kulek 
do Towarzystwa przyjętym być nie może. 

głosowania 
niż 7., do Towarzystwa przyjętym być 

G. Jeżeli który z członków w czasie 
rzuci czarną, kulkę na kandydata ze żartu, a ten żart 
kiedykolwiek wykrytym zostanie, członek taki zapłaci 
50 centów kary. 

7. Jeżeli kandydat dla rzuconej czarnej kulki ze 
żartu, nie mógł być przyjętym clo towarzystwa, zarządzi 
prezydent balotowanie po raz wtóry. 

8. Jeżeli kandydat do Towarzystwa przyjętym być 
nie mógł, zwraca sic mu pieniad '.e przezeń złożone. 

ARTYKUŁ V. 
N a d z ó r  T o w a r z y s t w a .  

1. Ponieważ Towarzystwo uznaje swego kapłana 
jako najwyższego członka honorowego,przeto wre wszyst
kich sprawach duchownych udaje się do niego po radę, 
i spodziewa się po nim pomocy i rady w sprawach trud
nych do rozstrzygnięcia a konstytucyą nieprzewidzia-
nych. 

2. Za przybyciem tego do sali posiedzeń, każdy 
ma mu oddać cześć, a przynajmniej wstać z miejsca za 
zbliżeniem sie tegoż, 

ARTYKUŁ VI. 
U r z ę d n i c y  T o w a r z y s t w a .  

1. Towarzystwo św. Piotra Apostoła będzie miało 
następujących urzędników: prezydenta, wice prezydenta, 
sekretarza protokółowego, wice-sekretarza, kasyera, 
dwóch radnych, dwóch opiekunów kasy, marszałkó^ 
odźwiernego. 

2. Wszyscy ci urzędnicy obierani będą na nadzwy" 
czajnem posiedzeniu, przeć! roczneni w miesiącu paź
dzierniku i urzędować będą tylko rok jeden. ° Wybór 
urzędników odbywa się przez głosowanie. 

3. W razie słabosci lub nieobecności którego z 
urzędników, lub też śmierci, prezydent obiera zastępcę 
za pozwoleniem Towarzystwa, o ile 11a to pozwalają 
nstawy tegoż. Zastępca pełni urząd pro tempore. 

4. Każdy członek, który przebył (i miesięcy w 
Towarzystwie i uiścił się ze wszelkich należytości, może 
piastować urząd, do piastowania którego obranym zosta
nie. 

5. Oprócz urzędników na rok wybranych, którzy 
stanowią komitet, wykonawczy, Towarzystwo będzie 
miało też stałe i specyalne komitety, mianowane przez 
prezydenta lub Towarzystwo. Stałym komitetem Towa
rzystwa jest komitet do odwiedzania chorych, specyalne 
zaś komitety są te, które albo prezydent albo Towarzy
stwo wybiera, mi pewien przeciąg czasu przy jakiej nie
przewidzianej okoliczności. 

ARTYKUŁ VII. 
P o w i 1111 o ś c i Prezyde 111 a. 

1. Prezydent powinien: zagaja*' i otwierać posie
dzenia, utrzymywać porządek na tychże, baczyć, 11a do
kładność i porządek książek i kasy, a w nagłych potrze
bach zwoływać nadzwyczajne posiedzenia. Powinien 
również prezydent- zwołać nadzwyczajny mityng, jeżeli 
10 członków piśmiennie tego zażąda. 

2. Prezydent ma głos rozstrzygający na obradach, 
każdą czynność winien swym podpisem zaopatrzyć a w 
razie, gdyby sam nie mógł przyjść, powinien zawiado
mić o tem wice-prezydenta i oddać temu wszystkie przy
należne dokumenta. Gdyby tego nie uczynił,' podpadnie 
karze 50 centów. 

3. W czasie naznaczonym, jeżeli quorum 11a posie
dzeniu jest obecne, prezydent przywoła zgromadzenie do 
porządku, odmówi w razio nieobecności kapłana stosow
ną modlitAvc przed i po posiedzeniu, po modlitwie prze
stąpi do czynności, jakie przepisuje porządek obrad. 
Gdyby na posiedzeniu nie było innych urzędników ko
mitetu wykonawczego, Towarzystwo zanominuje urzęd
nika pro tempore, a wszelkie czynności i postanowienia 
na takie.ni posiedzeniu zrobione, mieć będą ważność 
prawomocną. 

-I. Podczas gdy prezyduje na posiedzeniu, prezy
dent nie będzie miał prawa wszczynać albo popierać żad
nego wniosku. Jeżeli to chce uczynić, obowiązany jest 
wice-prezydenta powołać do stołu, a sam jako członek 
może zabierać głos lub wnioski stawiać, sjdy go prezy-
dujący do głosu przypuści. 

5. W czasie rozpraw rozdaje głosy członkom; w 
przypadku nieporozumienia objaśnia i godzi, rozsądza 
nieporozumienia i naznacza kary na członków wykra
czających przeciw ustawom Towarzystwa. 

<>. Prezydent nie może zapomnieć też o członkach 
złożonych chorobą,ale takowych powinien raz na tydzień 
odwiedzić: od tego obowiązku uwalnia go albo nieobec
ność w miejscu, albo choroba. 

O b o w i ą z k i W i c e-p rezydent a. 
1. Wice-prezydent winien być pomocny w każdym 

czasie prezydentowi. Jeżeli prezydent nieobecny, chory 
lub też umrze, 111a wice-prezydent. pro tempore lub do 
czasu następnej elekcyi wypełniać obowiązki prezydenta 
w ostatnim wypadku. 

2. Gdyby wice-prezydent nie przybył na posiedze
nie, wtenczas Towarzystwo obiera z pomiędzy siebie na 
ten dzień zastępcę, i obrady idą zwykłym torem. Gdy 
wice-prezydent nie usprawiedliwi swojej nieobecności 
na posiedzeniu Avażną przyczyną, podpada karze 50 c. 

O  b  o  w  i  ą  z  k  i  s e k r e t a r z a .  
1. Sekretarz utrzymywać będzie wierny i dokład 

ny protokół z czynności Towarzystwa podczas posiedzeń. 
2. Utrzymywać będzie księgi Towarzystwa w po

rządku i w każdym czasie mieć je w pogotowiu do prze
glądu przez prezydenta lub przez komitet na ten cel od 
Towarzystwa obrany. 

3. Utrzymywać będzie listę członków Towarzy
stwa, datę ich przyjęcia, śmierci, reżygnacyi,wydalania, 
kary etc. 

4. Sekretarz będzie wystawiał na piśmie rozkaz 
(order) do wypłaty kasyerowi. takowy podpisze a na
stępnie do podpisu prezydenta odeśle. 

5. Sekretarz będzie odczytywał imiona członków 
na każdein posiedzeniu, i należytości, które takowi za
płacić mają. Pieniądze będzie odbierał pierwszy opiekun 
kasy i zaraz na posiedzeniu wręczał sekretarzowi, który 
je również zaraz odda kasyerowi po otrzymaniu od niego 
pokwitowania. Będzie utrzymywał dokładny rachunek 
wszelkich pieniędzy zebranych i kasyerowi oddanych, 
który to rachunek ma być zapisany i uwidoczniony w 
swojej właściwej księdze. Na każdem posiedzeniu odczy
ta sekretarz z właściwej księgi sumę dochodów i rozcho
dów. 
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ZOBACZ U 
NAS 

W OKNIE WYSTAWOWEM 

co kupić można za 

25 cent. 
MORRISON 

ZŁOTNIK 
74 —: E. 3rd Str. 

W mona, Mioo. 

Polskie apteki 
w 

709 
570 

jłljiflwsiBikte.e av<~ 
Blue Island ave. 

Sompldxion 
Satlefaetioa Gnarintoed 

money refunded* 

DR RON Ii ERA 
SYR(J|» riERSfOWY 

leczy pod gwarane,yą kih '.el, /.azie« 
bierne 'i wsielkie choroby gar

dła' pluć. - C^ii a 25ct. 
i 50ct. — Dobryc h a-

gentów potrzeba w 
każdem nrej -

sou. 
mi ROXIkElU 

STOKACH BUTTERS 
(GORZKA WÓDKA) 

wzmaoriMi organizm, lecay choroby 
żołądka ora? wątroby, i nie* 

stra w ność. Zna ko m i t y 
środek przeciw fe

brze i zazię
bieniu. 

KOMPLETNr WYIjOR LEKARSKICH 
I CHIRURGICZNYCH INSTRU

MENTÓW. pasków na ;uptr.r§, 
bandaży i krukwi, lekarstw 

speeyaiuyoli krajowych 
i importów mych. 

PIJAWKI S^WK3)XKIE 
Zamówienia pocztą natychmiast za

łatwiane do wszystkich czę
ści kraju po odebra

niu ceny. 
IKSPPrzyślijcie centową markę poc 

tową, a dostaniecie odwrotną 
pocztą cvrkularzy 1 rady, 

jak użyć sławnych fa
milijnych lekarstw 

Dr. R.onkera. 

J. ił. Xelowski 
T'OS* save. 

CHLCAQOIll _ 

Ceny targowe 
wiaroftA. 

I w L>senna 
48 

50 
Cefc. 

28c 
45 c 

Nr.3. 44o 
1 oc 

Patent $3.60 
1 Bakers S?.8(} 
u — $3.00 za 

(Dokończenie nastąpi.) 

P s z en 1 c a ~^£. 
zimowa 
O w i e s -
K o r r 
J ę c z m i e ń  
Jaja 
M ą, k a" Winona 
Straight $3 40 Nr. 
P a s z a  z  k o m  
beczkę 
O t r ę b y :  b r a n  $ 1 4  0 0  
shorts -$15.00, middlings i$15.J0 
ground feed S20 
S i a n o  d z i k i  e —  4  0 0  
Tymotka *8.00 
K o n i c z y n  a  - $ 5 . 5 0 .  b u g z e ł  
T y m o t k a 2.25 baszel 
Al i ód lOc; 
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOc 
Mięso żywe: 
wieprzowina H.00 wołowina $?.00 
cielęcina 3.00 
Masło 20c 
Kartofle oOc. buszeL 

CHICAGO 
Pszenica —54 
Owies. — 29,:. 
Kom.—45 

JHIf/l* ACKJBR 
Pszenica^-55 1 

Kom—No3. 44 
Owies — No. 2 — 31 

HINNICAFOŁIS. 
Pszenica — 59 

! 


