
Fragmenta. 
JVbioe Zycie chicagoskie od

ważyło się raz nareszcie na 
wypowiedzenie kilku słów 
prawdy naszym redakt rom 
polskich gazet w Ameryce. 
Zarzuca im nie tylko kradzież 
literacką, ale wprost kradzież 
adresów z listy prenumerato 
rów. Szkoda tylko, źe odezwa 
ta pozostanie dawnym zwy 
czajem li tylko głosem woła
jącego na puszczy. Nieuczciwa 
konkurencya pomiędzy nami 
była, jest i będzie. A. ty 
grajku stój na stronie i ma
zura graj! 

G d z i e  g r a n i c a ?  p y t a  
zrozpaczony Najmanek w 
Słowie milwauckiem i dochodzi 
do smutnego wniosku, że 
spokój w parafiach i porozu
mienie między redaktorami, 
tylko wówczas jest możebnem 
i do skutku dojdzie, gdy 
wszyscy dadzą sobie buzi i 
pokłonią się ks.Barzyńskiemu. 
Są ludzie i ludziska, są gusta 
i guściki. Wolno Najmankowi 
łapki lizać, ale nie idzie zatem 
wcale, by wszyscy mieli się 
do tego stopnia poniżyć.Nam 
się zdaje, że granicę tam 
znajdziemy, gdzie ks. Barzyń-
ski raz nareszcie się upamię-
ta i postępować zacznie jako 
ksiądz, a nie jako biznesista. 

Gazety polskie w Stanach 
Zjednoczonych rosną jak 
grzyby po deszczu. Wkrótce 
będ?iemy miel' więcej redak
torów aniżeli prenumeratorów 
chcących lab umiejących 
czytać. A redaktorzy sami, — 
łJoże zmiłuj się! — jak też 
niektórzy z nich piszą. Czyta
jąc ich ćwiczenia szkolne, 
przychodzi mi zawsze na 
myśl owa odpowiedź, |dana w 
czasie spisu ludności. Na 
zapytanie, czy umie czytać, 
chłopek odpowiedział: czytać 
to nie umiem, ale zato pisać 
umiem. 

Oto próbka. Pan Kalczyó 
ski. redaktor toledoskiego 
K ary er a pisze: ,,Przeciw 
brudnem pismem i fałszywem 
świc^ników )dikKatolik, Jutrzen
ka i t. p." Najwidoczniej ten 
pan redaktor umia czytać, ale 
pisać nie umie. 

Ks. Barzyński urządza na 
wielką skalę „Whitewashing0 

swego sumienia. Jestto coś w 
rodzaju Wielkanocnej spowie
dzi. Mityng po mityngu 
zwołuje. Pierwszy się odbył 
na Stanisławowie, drugi na 
Kantowie, trzeci bHziemy 
wkrótce mieli na Pacanowie, 
a potem pisać zaczną na 
Berdyczów. Dzieci, źle się 
bawicie, wam idzie o zabawkę 
a nam o życie. Czcze gadaniny 
i próżne kadzidła położenia 
biednych parafian nie polep
szą. 

W odpowiedzi sz. p. 
Bernolakowi, odsyłamy go 
do Nrów 12, 13 i 14 , .Polonii'' 
baltimorskiej, a tam w dziale 
redakcyjnym (wstępne artyku
ły o Lidze) i w swoich 
fragmentach znajdzie czego 
szuka. Dadrum keene Feind-
schaft nich. 

Wiadomość o obchodzie 
rocznicy 3 Maja w Baltimore 
nie podaliśmy za Słowem, 
^ak p. Bernolak sądzi, lecz 
wprost z korespondencyi 
otrzymanej z Baltimore. Jeśli 
korespondent nasz zrobił 
pomyłkę co do daty, to 

chętnie ]ą poprawiamy. 
Obchód w Baltimore odbędzie 
się w dniu 6ym Maja. Czy 
zgoda ? 
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OI> 
podróżującego agenta. 

który w dniu wczorajszym z 
Duluth powrócił, dowiadujemy 
się, źe rodacy nasi w Duluth 
mog4 slużyóza przykład innym 
polskim koloniom. Tam ani 
awarów, ani kKtni między 
nimi uiema. Wszyscy żyją 
ze sobą w zgodzie 1 jedności. 
Księdza swego szanują i w to
warzystwa 8ię łączą. Probosz
czem parafii jest ks. Jan Sroka 
Kocha swych parafian i opie 
Kuje się nimi. Wszyscy go ze 
10 też kochają i  szanują. Za 
dobre przyjęcie składa agent 
nasz podziękowanie rodakom 
następującym: pp. Wincentemu 
Ignasiak, Janowi G-onska, 
Janowi Mizgalskiemu,Alberto
wi Sadowskiemu, Janowi 

Kozłowskiemu i Janowi Muń-
ko. Ich objaśnienia wielce 
ułatwiły mu pobyt w mieście 
i  zawsze z  przyjemnością przy

pominać ich sobie będzie. 
Szczerym i otwartym był 

także dla naszego agenta p. 
Paweł Prejss, utrzymujący 
warsztat krawiecki, a gdy ten 
wręczył mu tytułem prezentu 
Kalendarz Maryaibki, p. Prejss 
tak się ucieszył, że obraz 
Kościuszki jeszcze tego samego 
dnia w ozdobne ramki opra
wił i Da ścianie powiesił. 

Znalazł tam nasz agent i 
swego dawnego przyjaciela p. 
Arkad yusza Agatina, który 
jest jednym z dobrych adwo
katów polskich w DuJuth. 
Dobrym i dlatego także, źe 
zaraz sobie 1 Katolika zapisał. 

A i nowych abonentów agent 
uasa nam z Duluth przywiózł. 

Wujek Wid. Hellmau, cho 
ciaź nie jest Polakiem i po 
polsku nie mówi, ani czyta, 
zaprenumerował sobie Katolika 
bo powiada, że Polaków kocha 
i ich szanuje. Posiada on jeden 
z większych składów win i 
napojów pod Nr. 1 przy E. 
Superior ulicy i Polacy, którzy 
go odwiedzą, mogą sobie i 
Katolika u niego przeczytać. 
Wujek Hellman, jako go Pola
cy tam nazywają, zawsze Po 
lakom daie pierwszeństwo, 
gdy ludzi do pracy potrzebuje. 
Wart przeto poparcia. 

Katolik będzie odtąd także 
wyłożonym do czytania i w 
The Nickel Liquor Houee 
w Duluth. Polacy powinni 
odwiedzać to miejsce dła wspól
nej ze sobą pogawędki. Grospo 
darz, który po polsku czyta i 
mówi, postara się uprzyjemnić 
im chwde rozrywki. 

Wszystkim innym, ta* 
nowym jak i starym prenu 
mera torom Katolika, agent 
nasz składa jeszcze raz szczere 
Bóg zapiać. 

URYWKI. 
OKROPNE IMIĘ (praw 

dziwę). Proboszcz wraca od 
chorego ze wsi 1 rozpoczyna 
rozmowę z powożącym chłopa, 
kiem: Jak ci na im ;ę! Chłopak 
milczy. No -- powiedz, jak 
ci na imię! zachęca proboszcz. 
E — pros2ę jegomości — 
powiada chłopak — kiej ja 

się wstydzę! Czego masz się 
wstydzić? Przecież imię nikogo 
nie może hańbić! No, jakże ci 
ua imię? Chłopak poskrobał 
się w głowę: Bo to — pros?ę 
jegomości — mówię nic: Do 

niżej! Ach, Dyonizy! rozśmiał 
się proboszcz. — A toć to 
przecież piękne imię! Spięty 
Dyonizy był Arcybiskupem 
Paryża i męczennikiem i jest 
patronem całej Fraucyi. To 
bardzo piękne imię! Chłopak 
widocznie ucieszony był tą 
odpowiedzią i milczał czas pe
wien, uśmiechając się sam do 
siebie; wreszcie ośmielony 
odwraca się, uchyla czapki i 
powiada: He! he he — ale 

proszę jegomości, tam u nas 
we wsi jest chłopak, temu 
docna Norbert imię! 

DOWÓD OCZYWISTY.Słu
chajcie Bartłomieju — powiada 

proboszcz, chcący pogodzić 
powaśniouycb małżonków — 

pojednajcie się z żoną i żyjcie 
w zgodzie. Pamiętajcie, że mąż 
i żona, to jedno ciało i jedna 
dusza! Jedno ciało? — odpo
wiada Bartek — proszę jego
mość, co to, to już nie! Jak 
mi w gościńcu baty sprawią, 
to ona nic nie czuje, a jak ona 
odemnie dostanie wały, to ja 
nic nie czuje — a widzi jego
mość ! 

OTWARTOŚĆ KRYTY 
EOW. Spotkali się dwaj kry 
tycy raz na nowej sztuce Jeden 
mówi: ja ją zrąbię, klątwę na 
nią rzucę! «— Drugi na to: 

Dajźe pokój, sztuka nie zła 
wcale i jak słusznie zasługuje 
jutro ją pochwalę. — 

Jak się izekło — się nie 
stało. Ów do pochwał skory 
w swej re^enzyi zrąbał sztukę 
tak jakby na wióry. Ten zhś 
pierwszy, co przyrzekał porą 
bać ją na nic — w swych 

pochwałach dla tej sztuki nie 
znał żadnych granic. 

SIŁA. Mężczyzna silny pod
kowę wykręci, ale chociaż mu 
nie brak wcaje chęci nigdy nie 
uściśuie tak długo kobiety, jak 
ją hygieniczne ściskają gorsety. 

OKRUCIEŃSTWA W AR 
MENII. Korespondent Daily 
Telegraph podaje niezmierne 
sencacyjne szczegóły morderstw 
w Sosunie. Twierdzi on, że 
okruceń^tw tych nie dopusz 
czali się Kurdowie, ale regu 
larne wojiko tureckie. I tak: 
Kapłana Ohameta, oraz 300 
fcbiegów armeńskich, zwabiono 
do obozu tureckiego i wymor
dowano w straszliwy 6posób. 
Ohametowi kazano deptać 
uogami krzyż i biblią, a gdy 
odmówił, wyłupiono mu oczy, 
Resztę Armeńczyków żakłuto 
bagnetami i nawpól żywych 
zagrzebano w ziemię. Na górze 
An dok żołnierze tureccy rozbi
jali główki dzieci o kamienie. 
Starszym wyrywano języki, 
obcinano pałce, wypruwano 
nożyczkami żyły. W ogóle 
zniszczyli Turcy 40 wsi, a w 
nich 1357 domów. 16 świątyń 
i 8 szkół. Prasa niemiecka, 
zaznaczając to sprawozdanie 
korespondenta angielskiego, 
odmawia mu wiarogodności i 
czeka na raport europejskich 
członków komisyi śledcze). 
Tymczasem wiadomo że owa 
komisya rozwiązała sę, nie 
mogąc dojść prawiy, gdyż 
władze tureckie utrudniały 
lej na każdym kroku badanie 
świadków. 

DOWCIPNĄ anegdotkę 
ułożono w Rosyi z powodu 
deputacyi zjeżdżających z 
różnych stron i od różnych 
stanów do Petersburga z 

powiinzowaniami Carstwu ich 
zaś !ubin. Chłopi rosyjscy, 
według onej anegdotki, wołali 
do cara: ,, Chleba naszego 
powszedniego da] nam dsisiaj." 
Sdachta miała prosić: „Daruj 
nam uasze winy(po rosyjsku 
„dołgi," jednobrzmiące z 
.,długami"). Polacy zaś bła
gali: ,,Nie wódź nas na poku
szenie, ale nas zbavt ode złego". 
Trafne to przedstawienie żądań. 
Lud, naprawdę głodny, chce 
chleba; szlachta przyciśnięta 
długami, pragnie pomocy dla 
rolnictwa; a Polacy — proszą 
o uwolnienie od złych rządów, 
wiodących na pokuszenia, do 
buntów Z pomiędzy tych 
żądań — żądanie Poiaków 
mogłoby być najłatwiejszym 
sposobem spełnione. 
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PRZED POŻAREM. 
Przed pożarem m. Chicago 

bo w r. 1869, współpracownik 
naszego pisma, p. Wilson,zapoznał 
się z lekarzem, który podówczas 
mieszkał w lem mieście przyGrand 
Ave., w pobliżu Hoyne Ave. 
Doktor ten nie trudnił się zwy
czajną. praktyką, lecz zaimował się 
sporządzaniem środków, które na 
Wschodzie były w użyciu ]uż od 
kilku pokoleń. 

Jako blizki znajomy, p.Wilson 
przekonał się, że doktor cały czas 
swój poświęcał swemu przedsiębior
stwu 1 rodzinie, że był człowie
kiem pod każdym względem 
umiarkowanym, i tak dalece 
wstrzemięźliwym, że nie używał 
nawet tytoniu — w żadne] jego 
formie. 

Dużo już czasu upłynęło od 
historycznego pożaru, w Którym 
doktora laboratoryum przy North 
Dearborn St., bjło całe znisz
czone przez dziki żywioł, skutkiem 
czego musiał on sobie wybudować 
nowy dom na laboratoryum, w 
pobliżu swej rezydencyi na zachod
niej stronie miasta, ten mały 
naówczas zaczątek ustawicznie się 
powiększał, tak że dziś stoi przy 
Hoyne Ave. nieco na południe od 
ul. Madison, imponujący gmach 
pięciopiętrowy, połączony z wielką 
oficyną 1 domem v> którym jest 
maszynerya używana do fabrykacyi 
tych samych środków, które doktór 
zwykł był sporządzać przed trzy
dziestu laty. Całe drugie piętro 
przeznaczone jest na biuro. Kore-
spondencva tegcdomu, prowadzona 
w dziesięciu różnych językach, a 
sześć wielkich Kas ogniotrwałych 
mieści w sobie listy, książki 1 
dokumenta do interesu się odno
szące, a datujące się jeszcze i z 
czasów przed pożarem. Jest tam 
olbrzymia księga, podobno nai 
większa na świecie, w której znaj 
duje się tysiące listów dziękczyn
nych 1 polecających środki doktora 
a pochodzących ze wszystkich 
części świata. Rok temu kosztem 
około dziesięciu tysięcy dolarów 
postawił doktor olbrzymi rezerwoar 
(tefrigerator^w którym temperatura 
tak świetnie jest uregulowaną, że 
kula śniegu może w nim całe lato 
przeleżeć 1 nie roztopi się. 

Aż do niedawna, doktor wcale 
swo;ch środKÓw me ogłaszał w 
gazetach, mimo to, z ust do ust 
sława loh się rozchodziła, dzięki 
czemu dużo sprzedawali teraz 
jednak pomaga iłu w interesie czte
rech dorosłych synów, z któr/ch 
najstarszy sądzi że dobra użyteczna 
rzecz powinna bvć jak najbardziej 
rozgłoszona, by każdy z niei mógł 
korzystać 1 dla tego zaczt^ł on w 
ostatnich latach ogłaszać swój 
środek w wyborowvch pismach w 
kilku ;językacn. Wydawcy umiesz 
czają te ogłoszenia jak zwyczajne 
artykuły, mimo że zwykle oni 
odrzucaią ogłoszenia innych dokto
rów lub medycyn. 

Wcale nie chcemy propono
wać czytelnikom ,,Farm, Field and 
Fireside" by używali tego lub 
owego pokarmu lub lekarstwa, lecz 
możemy ich zapewnić o tem, że 
Dr, Piotr Fahrney, • 112-114 S. 
Hoyne ave., jest osobą finansowo 
odpowiedzialną, znamy go bowiem 
jako zawsze dotrzymującego swych 
zobowiązań. W tych czasach czy^ 
telnicy nasi może otrzymaią kopię 
gazety którą Dr. P. Fahrney co 
rok wydaje. Nie wątpimy źe środ
ki które ona omawia nie mogą. bvć 
porównywane ze zwykłemi medy
cynami — aptekarze zaś nie 
dostają ich na sprzedaż. 

Agenci ustanowieni są w 
różnych miejscowościach — a z 
reguły tylko tacy, którzy sinni 
bvli środkami tymi wyleczeni. 
Firma ta nie poleca środków swych 
na choroby wymagające operacyi, 
ani też nie przesadza w pochwałach 
swych środków lecz używa praw
dziwych, oryginalnych świadectw 1 
listów. — Farm, Field and Fire
side, Chicago. 
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P o l a k a  k o l o n i a  r o z w i 
jająca się w Carlton Co. poszukuje 
emigrantów. Dobry grunt, tylko 5 
dolarów za a kier. Jedną, szóstą 
część z góry, reszta jak wam do-
ooduiej. Wiela Polaków sąsiadów. 
Pisz lub zgłoś się do M. F. 
Griswold, Moore Like. Carlton Co. 
Minnesota. 

fl$u&lena masc A mi
kowa. 

Najlepsza maść na fiwieaie na 
rany, pochodzące z eieć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane ręee, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli i pieniądza będą 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

Eaqle Pharmacy w Milwaukee. 

OBDNTi DARMO' 
czyli Ś3B 

Homesteads. 
Poszukujemy tysiące rodzin 

do bezpłatnego osiedlenia sie w 
Red Kiver Valley w Minnesocie. 
Mapy wskazujące dokładnie poło
żenie, wydział, miejscowość i 
wvmiar wysyłamy bezpłatnie tym, 
którzy się po to listostowme zgło
szą do Land Commisioner, Great 
Northern Railway w St. Paul, 
Minn. 

us i. HB. 
Pogrzebowy. 
Zajmuje się urzą

dzeniem pogrzebów 
i zabalsamowaniem 
eiała. 

Kompletny zapas 
wszystkiego co do 
pogrzebu potrzeba. 
Parlors: 177 E. 3-cia nic. 
Telefon: 56. 

Otwarte w dzień i w nocy. 
Na żądanie kobieta do po

mocy. 

nu rt nuKiffi-

Grmita! 
Teraz czas przyjechać do 

POLSKIEJ KOLONII 
w Sturgeon Lake, Minnesota-

Dobry grunt. Dobra woda. Polski 
kościół i szkoły. ^ Dobre rynki.  
Dosyć pracy i miejsca dla wszyst
kich. 150 rodzin polskich już tara 
mieszka. 

P r z e s z ł o  5 0 0 0  a k r ó w  
gruntu sprzedanych na linii kolei 
SU Paul & Duluth w tvm miesiącu. 

Przeszło 2000 fitrm aało 
żono w KesKtjiii roku. 

Cena gruntu tylko $5.00 za 
akier i to na wypłatę od 5 do 10 
lat. Najlepsze nńejśce w Ameryce 
dla niezamożnych. 

Bezpłatnie! przyślij swoje 
nazwisko 1 adres, a otrzymasz w 
zamian mapy i pampflety. Adresuj 
HOPEWELL CLARKE, Land 
Commissioner St. Paul & Duluth 
R R St. Paul, Minn. 

NOWY SALON Braci^ Grie-
sel, w bloku Pelcera.z słownym 
wchodem od Market ulicv. 
jest wiele obszerniejszy, aniżeli 
byl ten, który ci panowie dotąd 
dzierżyli. Przyciąga mianowicie 
gości ta okoliczność, i* w 
główne] sali ną stoły i mnogie 
krzesła, a nadto osobny pokój 
dla chcących siedzieć osob
no. Ludzi w t^j, po starokraj 
kraj"ku urządzonej, oberży 
zawsze jąk w ulu, lecz noimo 
to każdy szybko dostanie 
czego zażąda,i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy t^raz w ca?em 
miesjie wygodoiej^i gospody 
uie znajdą, j^.k u Grieslów, a w 
połączonej i ;h z salonem 
groserni wszystko ino^ą kup ć 
00 i mias'a dla ku-łmi i .-itr/łu 
sprowadzać mu-<?ą P)«i-trze 
t»k w salonie, jjk j grosem i 
jaknajczystsze i w obvdwó:h 

Lavrsze przyjemnio ciepło. 

ZOBACZ U 
NAS 

VTi OKNIE WYSTAWOWEiU 
co kupić można za. 

25 cent. 
MORRISON 

ZŁOTNIK 
74 — £. 3rd Str. 

Wmona, Minn. 

Polskie apteki 

CHICAGO 
709 Slfiwauhee aye, 
87O Blue Island ave. 

r 

Complexion Cream.j 
SatUfketlon Guaraateed 

sr money refunded. 

DR. BONKERA 
STRUP PIERSIOWY 

leczy pod jjwarancyg; kaszel, zazię. 
bierne 1 wsielkie choroby gar

dła i płuc. -Cena 25ct. 
i 50ct. — Dobrych a-

p;entów potrzeba w 
każdern nrei -

scu. 
DR BONKEKA 

STOMACH I51TTFRN 
(GOKZKA WÓDKA; 

wzmacn'a organizm, leczy choroby 
żołądka oraz wątroby, i nie* 

strawnośd. Znakomity 
środek przeciw fe

brze i zazię
bieniu. 

€eu» $1.00. 
KOMPLETNY WYBÓR LEKA RSKICH 

I CHIRURGICZNYCH INSTRU
MENTÓW. pasków ua rupturg, 

bandaży i krukwi, lekarstw 
specyaln/ch krajowych 

i importowanych. 
PIJAWKI SZWEDZKIE 
Zamówienia pccztJj natychmiast za-

łatwiane do wszystkich rzg. 
sci kraju po odebra-

niu ceny. 
5^*Przyślijcie centowa markę potz 

tową, a dostaniecie odwrwtn^ 
poczta cvrkularze 1 rady, 

jik użyć sławnych fa-
milijuych lekarstw 

Dr. Bcnkera. 

J. H. Xelowski 
709 Milwaukee aire. 

C£!tCA«OI[l 

Ceny targowe 
WI9TOSA. 

Pszeaica—N't. I wiosenna 53 
zimowa 50 cen 
O w i e 8- 28c 
K o r p 45c 
J ę c z  m i e ń  N r . 3  4 3 c  
Jaja 9o 
i\l ą ka* Winona Patent 83 40 
Straight SojNr. 1 Bakers $2,80 
Pasza zkornu — $3.00 za 
beczkę 
O trę b y: bran $15 00 
shorts $14.()0, middlings $14.<)0 
ground feed $20 
S i a n o  d z i k i  e —  5 . 0 0  
Tymotka $8.25 
K o n i c z y n a  $ 5  0 0 .  b u s z e l  
Tymotka 2.30 buszel 
M i ód 10c 
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOo 
M ię 8 o żywe: 
wieprzowina $4 25 wołowina 64 00 
cielęcina 3.50 
Masło I5c 
Kartofle 65c. buszel 

CHICAGO 
Pszenica —60 
Oooies. — 28c. 
Kom.—47 

Pszeaica— 
Kern—No3. 
Owies — No. 2 — k, 

MIXXKlPOLlSf 
Pszenica — 


