
Z Poznańskiego. 
W BORKU za staraniem 

wielce czynnego i dbałego o 
dobre miasta pana Burmistrza 
powstało Towarzystwo straży 
pożarnej ochotniczej. Organizo
wanie tejże trwało jeduakże 
trzy lata i teraz dopiero sprawę 
ostatecznie załatwiono. Zapisała 
się 54 człodków w mundurach 
1 o*oto 30 członków honoro
wych. Zarząd stanowią pp. 
brandmistrz A. Zuske,zastępca 
A. Siwiński i dowódzcy F. 
Godulski i M. Budig. Straż 
po tej organizacyi odbyła d. 
17 zm. pierwszą zabawę, na 
której tańczono przy odgłosie 
kapeli pana J. Sinieokiego. 
Wśród aabawy były mowy i 
okrzyki na cześć zasłużonych 
Towarzystwu temu osób i 
przebieg był taki, źe zupełnie za 
dowolił wszystkich uczestników. 

•f W POZNANIU po długiej 
chorobie zakończył żywot 
doczesny ś p. X. kanonik 
Witalis Maryański, najstarszy 
kanonik kapituły, w 59 roku 
życia. Za młodszych lat byl 
kapelanem X. Arcybiskupa 
Ledóchowskiego, dzisiejszego 
Kardynała, a po uwięzieniu i 
odjeździe X. Arcybiskupa do 
Rzymu sprawował urząd taj
nego delegata i rządził obiema 
dyecezyami. Trudne miał 
obowiązki do spelniauia, ale 
pełnił je cierpliwie Da dobro 
dla Kościoła i narodu. Niestety 
chorobą złożony kilka lat 
przeżył na łożu boleści, z 
których dopiero śmierć go 
uwolniła. Niechaj spoczywa 
w spokoju! 

W WOLWARKU pod Szu-
biuem niedawno odbyło się 
wesele, na kiórem było około 
200 proszonych gości. Do 
kościoła jechała część ich na 
19 wozach. Na ucztę weselną 
zabito woiu, dwa wieprze, 2 
cieięta i około 30 gęsi — na 
placki wypieczono 3 ctr.mąki-
Takie huczne weseła dawniej 
byiy nie rzadkie, po dziś 
dzień są wyjątkowe. 

NA ŻWIROWCE wiodącej 
z Ostrzeszowa do Mikstatu 
znaleziono zmarzłą chałupnicę 
Ujmę. Była w Ostrzeszowie na 
targu i wieczorem dopiero 
wyszła z miasta. 

ŁABISZYN. Za wystawione 
sztuczue wody mineralne i 
limonadę na powszechnej 
wystawie krajowej w Lwowie 
przyznano panu Władystawowi 
Kurdelskiemu list pochwalny. 

miejscu została zabitą, a druga 
ciężko poraniona. Dr. Stroiński 
zaraz przybył i może ją przy 
życiu utrzyma. Przyczyną 
nieszczęścia był prawdopodob
nie brak nieuwagi dozorującego 
ludzi, który powinien zabronić 
ludziom głębiej w kopieo 
wchodzić. 

Z Prus Polskich 
WARMIŃSKA DYECE-

ZYA. Gmina katolicka w 
Prabutach był3 bardzo biedna, 
gdyż składała się tylko z ludzi 
służebnych i jednego gospo 
darza. Ks. prob. Stalióski 
zamówił dla kościoła w 
Prabutach organy u p. Ter 
leckiego w Elblągu za tysiąc 
talarów. Gmina nie mogła ich 
zapłacić, więc sumę tę poda
rował ks. prob. Baranowski z 
Tychnów. — Także na wielki 
ołtarz w kościele w Wielbarku 
ofiarował ks. prob. B. tysiąc 
marek. 

KOŚCIERZYNA. Córka 
pewnego rolnika z Nowej 
Kiszewy miała dwóch wiel 
bicieli, obaj zakochani po 
same uszy. Jeden był bogaty, 
a drugi ubogi. Rodzice paony 
młodej sprzyjali bogatemu, 
ona sama wolała ubogiego. 
Po]echali wszyscy do miasta i 
tu — w jednej restauracyi 
zawarto następującą ugodę. 
Ubogi wielbiciel ustępuje bo
gatemu, ten mu odstępnego 
zapłaci 250 m., zarazem 
zobowięzuje się bogaty jeszcze 
przed adwentem ślub wyprawić; 
w przeciwnym razie przechodzą 
wszelkie prawa na ubogiego 
konkurenta i ten nie wróciwszy 
nawet odstępnego, może się 
żenić z panną. Tak się nara
dziwszy, udają się do nota 
ryusza, który dopiero po 
długiem wahaniu i na gorące 
prośby zdecydował się spisać 
kontrakt. 

TOMASZKOWO. Syn go
spodarza p. Majski wyjechał do 
Belgii, gdzie wstępuje do 
klasztoru. 

ZE ŚLIWIC feinutna wieść 
nas doszła. Osiadły tam nie
dawno p. dr. Gierszewski 
zadrasnął się < przy oparacyi u 
pewnej kobiety w palec, który 
mu opuchł szybko, a wnet 
cała ręka, którą trzeba było 
odciąć. P. dr. Gr.. nie mogąc 
zwłóczyć długo, poddał się 
operacyi w Tucholi. Tak ten 
młody lekarz przypłacił utratą 
ręiri pomoc niesioną chorej 
kobiecie. 

•ł* W KOŚCIANIE zakończył 
d. 11 zm. żywot doczesny w 
71 roku życia śp. Antom 
Zawadzki radzca sądowy, który 
przez lat 40 nieprzerwanie był 
w tem mieście w urzędowaniu-
— Szczery źal mieszkańców 
miasta i szerokiej okolicy 
towarzyszy mu do grobu, 
zasługiwał sobie bowiem swym 
charakterem na powszechny 
szacunek. Niechaj spoczywa w 
spokoju; 

ORCHOWO 13 2 95 
Dzisiaj zdarzył się smutny 
wypadek w Słowikowie pod 
Trzemesznem. Przy odkrywa 
aiu kopca perek, połowa tegoż 
kopca wzdłuż była odwaloną-
Ta wisząca połowa zawaliła 
się wreszcie i przywaliła dwie 
dziewczyny. Jedna z nich 
Michalina Kaczmarek 20 letnia, 
jedyna córka włodarza, ną 

przez paoa Unruh z Bomst 
pochodzą z przeszłości naszych 
przodków, którzy inne jeszcze 
mieli pojęcia o Polsce; od 
owego czasa mianowicie od r. 
1870 nikt z na« nie myśli o 
oderwaniu Wielk. Ks. Poznań
skiego gwałtem od Prus; 
złożyliśmy losy nasze w ręce 
Boga. 

FRANCY A.—Faure, prezy
dent Fraacyi, zaczyna koszto 
wać przyjemności swego stano 
wiska. Gazety zarzucają mu, 
źe popełnił zdradę, gdyż jako 
minister marynarki nie chciał 
podobno się zająć przewiezie
niem materyałów wojennych 
na wyspę Madagaskar. We 
Francyi tylko ten zdobywa 
znaczenie, kto wymyśla na 
rząd, a szczególnie na głowę 
rządu. Tak działo się w Polsce, 
gdy się już zbliżał upadek. 
Jeden z ministrów francuskich 
wyrzekł, źe słyszy tentent 
konia dyktatorskiego, ale nie 
wie, kto na nim siedzi. Jest 
pewną rzeczą, że tylko silny 
rząd zdoła Francyą zbawić. 

TO I O WO. 

W PROWINCYI francuskiej 
Algierze istnieje tak zwana 
legia zagraniczna, do której 
rekrutują się zbiegi z całego 
świata; jestto stek wszelkich 
burzliwych żywiołów. Władzą 
wojskowa przyjąwszy takiego 
ochotnika zobowiązuje go do 
służby na lat pięć. Ktokolwiek 
by uciekł, gdy schwycą,dostaje 
kulką w łeb. Niedawno uciekło 
10 żołnierzy z Said, gdzie stali 
załogą. Wysłano za nimi w 
pogoń tak zwanych gumierów, 
konnicę nieregularną złożoną z 
krajowców. Uciekającymi byli: 
6 Włochów, 2 Niemców i 2 
Polaków. Pościg przydybał 
ich w wyschłych jeziorach 
słonych. Były oficer włoski 
bvł dowódzcą uciekających. 
Widząc najeżdżających gumie
rów stanęli z bronią w ręku 
do ataku i tem odstraszyli 
jeźdźców. W dalszej ucieczce 
napotkali oddział Arabów, 
którzy się do nich przybliżyli 
dając im znaki przyjaźń. 
Przyrzekli im Arabowie, że 
im pomogą do ucisćzki, a gdy 
każdy z nich wsiadł obok 
Araba na konia, lia dany znak 
dowódzcy schwycili ich Arabo
wie, inni przyskoczyli i 
wszystkich 10 powiązano.Bvii 
to ci sami gumierowie prze
brani. Powiązanych odprowa 
dzono na powrót do odziału 
wojska i wszystkich rozstrzela
no. 

wysokość nad powierzchnią 
morza będzie wynosiła 72 
metry, aby parowce o naj
wyższych masztach mogły pod 
mostem przejeżdzać. Przygoto
wania do tej olbrzymiej budo 
wy rozpoczną się latem. Koszta 
obliczono na 60 milionów 
franków. 

FRASZKI. 
O s t r o ż n o ś ć  p r z e d e -

wszystkiem. Błazen króla 
Franciszka I śalił się przed nim, 
że ma ]eden z dworzan groził, iż go 
zabije. „Gdyby to miał uczynić — 
rzekł król — to pigć minut potem 
kazałbym go powiesić.„Milejby 
mi było — odrzecze błazen — 
gdybyś go Najjaśniejszy, Ba
nie kazał pigć minut przedtem 
powiesić." 

K i e d y  b u l w /  k o p a l i .  
Do proboszcza przychodzi człowiek 
prosi o metryk© chrztu. 

„Kiedyście si§ rodzili?" pyta 
proboszcz. 

„Tego nie mogę sobie przy
pomnieć, aleó to musi tam być 
zapisane!" 

,,Człowie'iu ja wiem, że iest 
zapisane", rzecze proboszcz, „ale 
chodzi o to, gdzie. Choć w przy
bliżeniu musicie mi czas waszego 
urodzenia oznaczyć, inaczej znaleść 
nie podobna. 

,,Matka mi mówili" była od
powiedź, „że sie prawie w ten 
czas rodziłem, kiedy bulwy kopa
li!" 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

WIKOM SMIWC.S mi 
W I N O N S K I  B A N K  
(OSZCZEDN OŚC I)., 
Pray alley 2gie.j—między 

»Ii ca ii i mai u i Center. 

Procenta płaci się 
dwa razy w roku 

od wszelkich złożonych w Banku 
pieniedzy, począwszy od $5.00 

Pożycza się pieniędzy 
grunta. 

na 

CO SŁYCHAĆ-
BERLIN. Zwolennicy srebra 

odnieśli w parlamencie znaczne 
zwycięstwo; przyjęto bowiem 
znaczną 'większością wniosek 
Mirbacha, żądający od rządu, 
aby zajął się uregulowaniem 
kwestyi walutowej na drodze 
układów międzynarodowych. 

W pruskim sejmie przyszło 
ponownie do żywych rozpraw 
w sprawie polskiej. Dzienniki 
niemieckie podnoszą z uznaniem 
łagodny ton przemówień 
naszych posłów .Nasz poseł dr. 
Mizerski temi przemówił słowy: 
Podziwiałem zawsze uczoność 
p. Sattlera i jego miodopłynną 
wymowę, lecz wczoraj nie 
płynął miód z ust jego, lecz 
żółć, gdyż wydawało mu się, 
ż poseł nasz Motty obr&zii 

święte uczucia miłości ojczyzny, 
a poseł Motty bynajmniej nie 
miał zamiaru obrażenia uczuć 
Niemców,—Słowa przytoczone 

PLAN JAZDY 
pociągów koleiowych 

w Wfnonie 
€łncago9 Burlington & Northern 

Na północ. 
Depart. Arive. 

Chicago, St. Louis & Peoria Ex 4:00 a. m. 4.50 a.m 
Chicago Exoress 10.35 a. 11-25 a- m 

Na południe. 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. 111. 11:10 p. m 
Chicago &St.Louis express 10.35 a- m- 11.25 a- u» 

wszystke dzienne 
Chicago & Noxthwestern. 

Odjazd pociągów 
Na Wschód. 

Chicago morning passenger Ex Sunday 6:40 a. m 
Chicago evening passenger (ex sun) 8:50 p. m 

Chicago Morning passenger daily 10.40 A. M. 

.Na Zachoa. 
Minn. Passenger (Ex Sun.) 2.10  P. M 
Dakota Passenger (Ex Sun.) 6:20 A. M 
Local Passenger E)xSun.> 7:40 P. M 

Przybycie pociągów. 
Ze Wschodu. 

Chicago Morning Passenger, No 3 (Daily) 6:00 A.M 
Chicago EveningPassenger,No. 1 (Ex. Sun.)7:20.P-M, 
Chicago Mor ng Passen;;r Nr. 7 (Daily) 8.30A1T1 

Ze Zachodu. 
Minn. Passenger, No. 2 (Ex. Sunday) 10:25 A, M 

Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.) 8.30 P. M. 
Local Passenger, N->. 6 (Ex. Sun.) t:;o P. M 

Chicago, Milwauke & St. Paul-
Na Wschód. 

Depart 
Roclc Island daJ expess (ex Sun. 11:14 a. m 
Chicago express (daily, 6:21 p. m 
Fast Mail (daily] g:5o p. m 
Chicago vestibuled |daily] 11:17 p. m. 

JN a Zachód. 
Chicago express (daily] 8:46 a. m. 
Chicago vestibuled (daily) 4:38 a. m. 
Fast Mail [dailyj 11:51 a. m 
Rock Island daliv express 7:17 p. m 

SOUTHERN MINNESOTA DIVISION. 
Passenger leaves La Crosse 7:50 a m 
Passenger leaves La Crosse 2:45 P m 

Green Bay Line, 
Depart Arrive. 

Green Bay Passenger g:oo am 1:155 p 

MOST pomiędzy Azyą i Y  
Europą. Z Konstantynopola 
piszą: Dochodzi wreszcie do 
skutku projektowane od dawna 
przez rząd turecki i francuski 
towarzystwo połączenia nad
morskiego kolei Orient Express 
z Anatolijską. Wzmiankowane 
towarzystwo francuskie urzą
dziło bulwary nad Bosforem, a 
obecnie otrzymuje koncesyą 
na budowę mostu żelaznego, 
który ma połączyć Europę z 
Azyą. Czterech oficerów 
marynarki tureckiej i dwóch 
inżynierów francuskich zajętych 
jest badaniem łożyska Bosforu, 
pomiędzy Serai Burun i 
EUidar Pasza. Studya zostały 
już ukończone od strony Stam. 
b iłu; wypadły pomyślnie—dno 
m >rdkie jest dośó twarde i 
spójne, aby utrzymać olbrzymią 
budowlę. Na całej prawie 
przestrzeni głębokość jest jed
nakowa. Most żełazny ma 
spoczywać na ośmiu filarach, 
pomiędzy dwoma środkowymi 

DR. H. IM1TOTM. 

wykształcony w Niemczech 

Lekarz i akuszer 

BIURO: 
Nad apteką J. W. LAUERA 

Mieszkanie prywatne: Nr. 

407 E. 5th Str. 
Godziny przyjmowania: Od 

godziny 9 do 11 przed połud

niem, tudzież od godziny 2gie 

do 4 po południu. 

W księgarni EL DERDO-
WfcIIT17*xO w Winona, Minn. 

możoa >do 
stać następującą polską knit* 
żkę: 
' PBZEWODMK 

do pisani 

Listów Miłosnych 
oraz tyczących się ożenienia 
eamążpójściaJ: 

mil 35 centów. 

TRUSTEES. 
C.A. MOREY, Prest. R.6. BASFORD Vice Pre ' 

F. A, RISING* Treasurer. 
H, M. Kinney, R. B. Basford 

H. Jenkins,. C. Camp. 

Tanie maszyny 
do szycia. 

W drukarni Katolika wy
stawione są na sprzedaż ma
szyny do szycia najlepszego 
systemu, z 3 ma szufladkami 
po każdej stronie, po części 
jeszcze w opakowaniu takiem, 
w jakiem je przysłano z fabryki 
z New Yorku. 

Cena $25.00 
Przed nastaniem obecnych 

ciężkich czasów każda taka maszy
na kosztowała 45 dolarów. 

t m u  i m i c i i  
BANK 

Kapitał do okazania 

8100.000 
Utraai Inerieai hak 

Kog ulicy Walnut & 3clej. 
Łatwo dostać pieniędsy osobom 

poBiadaj%oym kredyt po iwykłych 
procentach. 

Płaci procenta od pieni(dxy od
danych do echowania tylko n*«*a» 
Krótki. 

Załatwia takie prse*«Anie 
pieniędzy do Niemleo, Prus, 
Austryi i Rosyi. Bank tea pst tab 
pewny, że nawet Stan Minneiooki 
pieniądze swoje w nim przecho
wuje: 

Jan Ludwig prezydent 
Peter Bub rteeprez. 

i i m m m  
POWIEŚĆ MORALNA 

— (lift — 
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY, 

CK NA 8@ c. 
v. moenei oprawie 60 o. 

Można tą ksiaiką dostać w kitę* 
garni H, DERDO WSKIEGQ * 
Wiuona, Mmii. (59 E. 2nd str.) 

JASKINI! BEOTSA-
POWIEŚĆ : 

— dla — j 
wszystkich szlachetnie <19* 

ślących- j , 
CENA 

w mocnej oprawie 
Moina tą książkę do _,.a£ u 

JŁ, * ** '1Ęr łh flM-

mrni H. DERDÓWS « 
Winona, Mina. 50 E. d 

LiSTOWNJK 
POLSKO AMERYKAŃSKI 

P o d  r ę c z n i k  
zawierający: 

Naukę pisania listów i gotowe 
wzory listów, 

w wszystkich przypadkach życia, 
szczególnie zastosowany do 

użytku i wygody Polaków w 
Ameryce. 

CENA 60 o. 
w mocnej orrawśo 85 c. 

Moina tą ksiąitcą dostać w teią-* 
go,mi H. DERDO WSKIEGO w 
Winona, Mian 

powinetzow ANIA, 
na wszelkie przygody, 

firyif iiniiiall 

£>vra ra«,y dzienni©!! 

Najpopularaieisz^ pismo polskie, 

Wychodzi codziennie w dwóci 
edycjach: rannej i wieczorne], o-
prócz świat. 1 dni świątecznych, w 
które wychodzi raz i eden na dzień. 

Olbizymi dział telegramów i 
fcorespor.dsncyj ze wszystkich stolic 
europejskich i państw zaoeea-
Dovyych. wreszcie wspólpracownict-
wo pierwszorzędnych pisarzów 
polskich zjednały 

MKBMWI 'mm SSSfEK! 
wyjątkowy w k r a j u  nadzym 1 za
granicy poczytność l po 

Cena prenuuteraty sca, i - rasrU-r-
wynosi miesii?c2i)ie rs. 1 k«:[>. fiśj. ti
mer pojMyjrti-xy wivesorny kłjf/Uije v-
Warszawie ko;>. ?>, r><>r.-łtr!.łv >''•£ li>-• •,,. f 

Oeo;» ojiłojszeń : r*ck«<l5S» tv : •(. js:. 
den wie iba  ^ni .  n 
m i e j s c e  p i e r w s z y  r . . .  k . . < u t . i v  
nast-gpny raz kop 20. 

KoresCHC,V.>I |>:\Y ntis« •><:; 
cenie rekui";. 

Nekro'ojria: za \vie:f2 k-;>. 

Zwycz.rjm: otfio-wvii ^ 
wieisz petitowy, aM-o * < 
pierwszy raz 10 kop. k 
•az 8 kop. 

Małe ogłos/.eiiin -/.i* v -. 
po 2 kop. Każdy n 7 • j iusf/.fcińr r. n 
80 kop 

Nadesłane: z u /fdeji ,-x, 
C&rmf»ntowv t s. 1. 

tV'ARS ZA W A. Kir MA 
Acl .r fc,H d l , ;  h.s-ćM •  

Warszawa. KO i ŁJ; V- V. " 
O g O .1. u y a cl r l' a 

Plac Teatralii^ • (.Wiej yJ,. v, > ę 
Warszawa. Kur<.iM% 

LEK DOMOWY 
czyli 

porad aik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby 
łatwego i taniego wyleczenia 
najcięższych chorób 

B£Z DOKTORA. 
Gdzie już doktor nie może 

pomódz, tam jeszcze ta ksią
żeczka wskaże ratunek. 

Książeczka ta kosztuje 2 5«« 
a można ją dostać w 
garni H. DERDÓWSK J EC«ó 
w WINONA, MINK. 

powmszowań dla rodziców, rodaeń-
itwa, nauczycieli, przyjaciół do-

bredziei i t. d. 
jako też wiersze 

na wesoła, iiieiHieiików f 
dla kochanków, 

zebrał i pomnożył 
z najcelniejszycli autorów 

JÓZEF BĘTKOWSKI, 
nauczyciel przy szkole realnej * 

ńredniej w Bydgoszczy. 
20 c. 

' c dostać w 
VKIEQO w 

i str* 

BOLESŁAW 
ii 

dalszy ciąg 
i ii | ¥ 

ClilNA 30 cent. 

Pisa<5 no «!o 
garni WIAliUSA po.i adreaeir* 
H. DERDO W S Ki, 
Wr*ONA, AILVN, 

cMATSJHADE MARKS 
COPYRIGHTS 

CAIV I OBTATN A PATENT? For fi 
prompt answer sml an honest opinion, write t& 
MUNN &; CO., who have had nearly fifty years'1 

experience in the natenf. business. Conainunica* 
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concerniu? Patents and how to ob» 
tain them sent free. Also a catalogue or mechaot-
ical and scientific boobs sent free. 

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the Scicsitśfic A nsuricmn. and; 
thus are brought widely oeforatae public with
out cost to the inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly illustrated, has by f arthts 
largest circulation of any sci^m.itic work in tho 
•world. S3 a vear. Samnle conies sent iree. 

Building Edition, monthly, $2.50 a year. Single 
copies, '2a cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and phor.ographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the* 
latest designs and secure contracts. Address 

MUNN & CO.. NKV/ YORK. ;}JP BHOADWAW 

H U M P H R E Y S *  
DR. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and 

carefully prepared prescriptions; used for many 
rs In private practice wltl 
ty years used by the peop 

siflc Is a special cure for tne disease named. 

years In private practice with success,and for over 
thirty years used by the people. Every single Spe-

:flc is a special cure for tue disease named. 
These Specifics cure without drugging, purg

ing or reducing the system, and are in fact and 
deed the sovereign remedies of the World* 

LIST OF PRINCIPAL NOS. CURES. PRICES., 

15 

Fevers, Congestion, inflammations.. .2.5 
Worms, Worm Fever, Worm Col.j,. ..t25 
Cryina Colic, or Teething of Infants .25 
Diarrhea, of Children or Adults 25 

Neuralgia, 'jfoothache.Faceache 25 
Headaches, Sick Headache, Vertigo 
Dyspepsia, Bilious Stomach .i!i 
Suppressed or Painful Periods. .25-
Whites, too Profuse Periods .25' 
Croup, Cough, Difficult Breathing 2»5 
Salt Rheum, Ersyipelas, Eruptions. .25 
Rheumatism, Rheumatic Pains 2& 

S P E C I F I C S 
ao 5a so so 

5Q 

16 Fever and A sue, Chills, Ha aria— 
17 Piles, Blind or Bleeding 
18 Ophthalmy, or Sore, or ^ ak Eyas. 
19 Catarrh, Influenza, Cold in he Head. 
20 Whoopinar Couffh, Violent Coughs.. 
21 Asthma, Oppressed Breathing 
22 Ear Discharges, Impaired Hearing 
23 Scrofula, Enlarged Glands, Swelling 

General Debi lity .Physical Weakness. 
Dropsy, and Scanty Secretions 
Seasickness, Sickness from Biding. 
Kidney Disease 
Nervous Debility Seminal Weak

ness, or InvoliMtary Disc,barges.... 1. 
Sore Mouth, Canker 
•Urinary Weakness, Wetting Bed.. 
Painful Periods, with Spasm .5< 
Diseases of the Heart,Palpitatlonl .01 
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance. .1.01 
Diphtheria, Ulcerated Sore Throat. .51 
Chronic Congestions & Eruptions ,5( 

Sold by Druggists, or sent postpaid on receipt 
of price. DR. HUMPHREYS' MANUAL. (144 pages) 
ricnl^ bound In cloth and gold, mailed free. 
Humphreys' MedicineCo.109 Fulton St. >• Y. 

HUMPHREYS' VETERINARY SPECIFICS.— 
" Used by all owners of Horse and Cat
tle. A Complimentary copy of Dr. Humphreys 
Veterinary Manual (500 pages) on treatment ana 
care of Domestic Animals—Horses, Cattle. Sheep, 
Hogs and Poultry — Sent free. HUMPHRRIS Medicine Co .r &ilton.4F» 


