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Katolife 
Pismo tyged*iowe dla lud* 

W YCHODZIco OZ WARTJSK 
w WINONA, MINN. 

Prenumerata wynosi 
rocznie 

Stanacn Zjed. i Kanadzie <$2.0€ 
Europie (koniecznie a.przóa) $2.50 

W a r u n k i .  
Każdy, który zjedna Katolik* 
trzech nowych abonentów i 

ie41e nam za nich całoroczny 
mament, będzie dostawał za 
oją fatygę przez cały rok jeden 
.eraplarz Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzęt-
jh, rzetelnych agentów/ zasługi 

U należycie wynagrodzimy. 
Prezent za przesłanie carło 

•* znego abonamentu dajemy tylko 
i a, któny naprzód za Katolika 

Ht>łac%. 
Kto odbierze z poczty trzy 

;*/.ety, uważanym jest za abonenta "i 
xtDewiedzialnym za abonament. 

Kto zmieni adres, powinien 
tiAtychmiast podaó wydawcy Kata 

'-tka swój nowy adres. 
Abonentom, którzy wyraźnie 

•:e odmówią gazety za pośrednie-
ó^em listowego lub innego 
ar '.ędnika pocztowego, Katolik po
dany będzie dalej. Skoro kto 

> orzestanie odbierać gazetę, po-
A uien wpierw zapłacić, ]eżeh co 
• iii a winien. 

Pieniądze za i dla Katolika 
.-'eży przesełać przez pocztowy lub 

-i.presowy Money Order, Można 
,t ś przesyłać abonament w dola 
-••h papierowych, przez Postal 

• re, albo w jednocentowych lub 
•acentowych znaczkach poczto 

* ch, lecz jeżeli abonament, w 
ii sposób przestany, w drodze 

!,'.epaduie (co się w tym ir&iu 
rd s:cv rzadko zdarza} wydawca 

•h 'rtoUka ine bierze za to na siebie 
povt ledzialnośoi. Takie listy 

it jlepiej ksmć na poczcie registro. 
* ć, bo wtenc-ae ursąd pocztowy 
; erze na siebiv. odpowiedzialność, 

wraz z zawartością dojdą na 
-niej see przeznaczenia. Wszelkie 

-ty or*z przBselki pieniężne do 
katolika, ndresoać: 

U. Derdó w ski 

WINONA, MIK*. 

O Skarbie Narodowym 
w Rapperswylu. 

Od pewnego czasu gazety 
flskie w Ameryce zajmują 
ę kwestyą tego Skarbu, 

••zedstawiając jego cele, 
z dania i przyszłość w świet
le najrozmaitszym, w różnych 
<< [cieniach i barwach. Nie 

•-•aleźliśmy dwóch gazet, w 
których objaśnienia tego 

srbu byłyby ze sobą w 
odzie, a prócz tego niektó-
bronią Skarb i jego cele, 

ne zaś przeciwko niemu 
ystępują, Z tego wytworzył 
5 chaos i.ojęć najrozmait-

zych, w którym trudno 
oszukcć się światła. A 

światło w tej kwestyi koniecz-
e potrzebne. Bez tego 
iatłs, ludzie i nadal macać 
dą po ciemku. Niektórzy 
zyjmą objaśnienia gazet za 
awdę i w ślepej wierze 
ładać będą ofiary na Skarb, 

— inni żądać będą bliższych 
objaśnień i dopóki tych nie 
dostaną, z niedowierzaniem 
na sprawę całą patrzeć będą 
i ofiar nie złożą. Tych 
ostatnich, naturalnym rzeczy 
porządkiem, będzie zawsze 
więcej i sprawa, aczkolwiek 
dobra, na tem ucierpi. 

Daleką jest od nas myśl 
przypisania winy naszym 
redaktorom. Ci dają takie 
objaśnienia, jakie albo z 
drugiej ręki od kogoś dostali, 
albo za prawdopodobne uwa
żają. Czynią to w dobrej 
wierze i od zarzutu winy pod 
tym względem są wolni. 
Wprawdzie obowiązkiem ich 
byłoby wpierw dokładnie 
się poinformować i w miejsce 
prawdopodobnych, dać obja
śnienia dokładne, na faktach 
oparte, ale uwzględniając 
trudy i koszta, na jakie 
byliby narażeni przez ściąga
nie tych informacyi u źródła 
uważamy ich poniekąd za 
u spra wiedliwionych. 

Główna, a nawet jedyna 
wina spada pod tym wzglę
dem na Zarząd Skarbu w 
Rappers wylu. Zarząd ten, 
jeśli chce rzeczywiście, by 
jego propaganda w celu 
zbierania dla skarbu fundu
szów, była skuteczną, powi
nien w imieniu komisyi 
nadzorczej ogłosić ustawy 
normujące działania tego 
Skarbu i dać nam dokładne 
pod każdym względem 
objaśnienia. 

Pomówmy ze sobą otwar
cie. Wszystko cośmy się 
dowiedzieli i wiemy o tym 
Skarbie Narodowym, opiera 
się li tylko na sprawozdaniach 
Zarządu Muzeum Narodowego 
w Rapperswylu. Ze sprawo
zdań tych wiemy jednocześ
nie, że Zarząd Muzeum niema 
nic wspólnego z Zarządem 
Skarbu. 

W ostatniem sprawozdaniu 
Zarządu Muzeum czytamy 
najwyraźniej: 

,,Przypominamy, iż Zarząd 
Muzeum, stosownie do decyzyi 
Kady nie mięsza się zupełnie ani 
do propagandy dla* zbierania tych 
funduszów, ani też do ich użytko 
wania. Rada Zarządu Muzeum — 
jak na teraz — ogranicza się 
t y l k o  n a  p r z e c h o w y w a n i u  
złożonego depozytu, od
bieraniu procentów od walorów 
przyjmowaniu nowych wpływów 1 

zakupowamu za zebraną gotówkę 
pewnych walorów. Szczegółowe 
rachunki z tych funduszów Zarząd 
Muzeum ; przesyła co pół roku 
Komisyi Nadzorczej Skarbu, na 
ręce prezesa. Gdy wysokość fun
duszu tego dojdzie do sumy 100. 
000 franków, Zarząd Muzeum 
będzie wydawać z nich sumy, 
j a k i e  K o m i s  y  a  N a d z o r 
c z a  z a a s y g n  u  j e  a  t o  n a  
fundamencie Usta w, nor
mujących działanie skarbu, jakoteż 
1 samej Komisyi nadzor
cze j." 

Pokazuje się więc ' z tego, 
że Zarząd Muzeum odgrywa 
tylko rolę banku, w którym 
fundusze skarbu są przecho
wywane, ale nie mięsza się 
ani do jego celów, ani do 
jego dochodów, ani do jego 
wydatków. Wypełniać będzie 
tylko zlecenia dane mu przez 
komisyę nadzorczą Skarbu. 
W sprawozdaniach swoich 
Zarząd Muzeum tylko podaje, 
że w tych i tych latach 
otrzymał dla Skarbu takie 
lub inne fundusze, od których 
ściągnął tyle i tyle procentów 
i że suma ogólna na rzecz 
Skarbu, w jego ręku pozo
stająca wynosi tyle lub tyle. 
W tem samem sprawozdaniu 
Zarząd Muzeum oświadcza 
najwyraźniej, że za fundusze 
Skarbu odpowiada tylko tak 

długo, jak długo w jego 
ręku pozostają, i że nie jest 
odpowiedzialnym ani za 
wydatki z tych funduszów, ani 
za cel, na jaki te wydatki 
poniesione zostaną. Odpowie 
dzialność bowiem za takowe 
ciąży li tylko na komisyi 
nadzorczej Skarbu, która 
rządzi się znowu „na funda
mencie Ustaw normujących 
działania Skarbu." 

Otóż postawimy kwestyę 
otwarcie i o ile nam się zdaje 
na właściwem stanowisku. 
Jeśli Polacy na wygnaniu 
mają dawać pieniądze i 
składać ofiary na rzecz Skarbu 
Narodowego w Rapperswylu, 
to mają też i prawo wiedzieć 
z jakich to obywateli składa 
się Komisy a Nadzorcza Skar 
bu i na podstawie jakich 
ustaw się rządzi. Ustawy te 
prawdopodobnie objaśnią nas, 
na jaki cel zebrane fundusze 
będą zużytkowane. Ze tam 
jeden, drugi lub piąty z 
naszych redaktorów nam 
powie, że fundusze będą 
używane w celach politycz
nych, dla zwalczania wrogów 
i paraliżowania ich usiłowań 
w kierunku wynarodowienia 
Polaków, to nam nie wystar
cza. Cele te byłyby szlachetne 
i  d o b r e ,  a l e  n i e  m a m y  
p e w n o ś c i , ż e  u s t a w y  
S k a r b u  r z e c z y w i ś 
c i e  t e  c e l e  z a s k r e -
ś 1 a j ą. Objaśnienia naszych 
redaktorów sa gołosłowne, na 
żadnych faktach nie oparte; 
nie podają nawet źródła, 
zkąd te objaśnienia dostali. 
Jeśli rzeczywiście ustawy, 
normujące działania Skarbu, 
istnieją, a o istnieniu ich nie 
mamy prawa wątpić, bo 
Zarząd Muzeum w swojem 
sprąwozdaniu nam za , to 
ręczy, to ustawy powinny 
być Polakom na wygnaniu 
przysłane czy to w formie 
broszurki, czy też ogłoszone 
w gazetach polskich w Sta
nach Zjednoczonych. Jeśli cele 
Skarbu Narodowego zakreś
lone przez ustawy, są rzeczy
wiście tak szlachetne, jak 
gołosłowne dowodzenia obja
śniają, to Komisya nadzorcza 
Skarbu nie ma prawa ich 
trzymać gdzieś tam w ukryciu, 
tem mniej, że przez ich 
ogłoszenie zyskałaby poparcie 
nietylko szerszego koła, ale 
całej emigracyi polskiej w 
Stanach Zjednoczonych. 

Komisyi Nadzorczej Skarbu 
Narodowego, jak i naszym 
rodakom w Europie zdawać 
się może, że poziom umysło
wy i moralny Polaków na 
wygnaniu jest tak nizkim, że 
żądając od nas składek dla 
Skarbu, nie mają potrzeby do 
objaśnień i tłumaczeń się 
poniżyć. Pozwolą oni jednak 
na to, że my pod tym 
względem będziemy innego 
zdania i podobną opinię o nas 
jako ubliżającą napiętnujemy. 
My wymagamy i żądamy 
objaśnień dokładnych i przyj
miemy je tylko wówczas, gdy 
będą nam przysłane w formie 
urzędowej. Spodziewamy się 
również, że w kwestyi, w 
której rozchodzi się o dobro 
i dobrobyt polityczny i spo
łeczny całego narodu,wszyscy 
inni redaktorzy nasi, odłożą 
na chwilę osobiste urazy i 
poprą nasze słuszne żądanie. 
Możemy się przecież i dalej 
kłócić i sprzeczać, w kwestyach 
czysto lokalnych, ale w tej 
kwestyi tak ważnej, cały naród 
polski w kraju i na wygna
niu obchodzącej, spodziewamy 
się, że wszyscy jak jeden mąż 

powstaną w .celu postawienia 
jej na właściwem stanowisku. 
Leży to przeważnie w intere
sie gazet popierających pro-
gandę w celu zbierania na 
Skarb składek, bo będąc w 
stanie dać zadawalniające i na 
faktach urzędowych oparte 
objaśnienia, zjednają sobie 
poparcie całego ogółu i 
zamiast pojedyńczych dolarów 
lub dziesiątek. setki dla 
Skarbu wpływać będą. 

Zastrzegamy się w tem 
miejscu najwyraźniej, że prze
ciwko Skarbowi Narodowemu 
i jego celom nie występuje, 
my. Żądamy tylko objaśnień 
dotyczących jego założycieli 
komisyi nadzorczej i celu. A 
tego prawa już nam chyba 
nikt nie zaprzeczy i zą złe nie 
weźmie. 

Nie jesteśmy zarozumiali 
i nie wymagamy bynajmniej, 
by Komisya Nadzorcza Skar«» 
bu, ustawy swoje koniecznie 
w Katoliku ogłosiła. Wystar
czy nam w zupełności, jeśli te 
będą ogłoszone w którejkol
wiek gazecie polskiej w 
Stanach Zjednoczonych. My 
je chętnie przedrukujemy i 
jeśli cel Skarbu rzeczywiście 
jest szlachetnym, to propa
gandę w celu zbierania 
składek popierać będziemy. 
W przeciwnym razie stanow
czo ręce od wszystkiego 
umyjemy, by nas w przysz
łości nie spotkał zarzut, że 
z naszej winy wygnańcy na 
niewłaściwy cel wyrzucali 
pieniądze. 

Wszystko eo żądamy jest, 
by Zarząd czyli Komisya 
nadzorcza Skarbu zawiadomiła 
swoich braci na wygnaniu,na 
jaki cel Skarb Narodowy 
zużytkuje zebrane fundusze. 
Ogłoszenie ustawy Skarbu 
Narodowego w zupełności w 
tym celu wystarczy. 

Każdy prawdopodobnie 
przyzna, ze nie jesteśmy w 
naszych wymaganiach zbyt 
wymagającymy. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Głuchoty nie można 
wyleczyć 

środkami, nie sięgającemi do do
tkniętego błonki ucha. Głuchota 
następuje z powodu zaognienia się 
błon wzdłuż rury uszne]. Gdy ropa 
te błony zupełnie zniszczy, wtedy 
ciężko słuch przywrócić. Na dzie
sięć przypadków głuchoty dziewięć 
spowodowanych bywa przez katar. 

Zapłacimy 100 dolarów za każdy 
przypadek spowodowany przez katar 
którego by nie mogło wyleczyć 
lesąrstwo Hall's Catarrh Cure.Zgło-
sić się po cyrkularze darmo 

F. J. CHENEY & CO,. 
Toledo, Ohio. 

©ST* Sprzedaje się w aptekach 
po 75 c. 

Ml liziiilosii. 
Michałek Kruszka w swem 

KUKURYKU aż w 5 ciu rozdzia
łach rozwodzi się nad przy
czynami ,,zaburzeń parafial
nych," składając naturalnie 
winę na wszystkich prócz 
siebie. Jego zdaniem winni 
są duchowni i świeccy, 
redaktorzy i korespondenci 
— wszyscy prócz Michałka. 

—o— 
Michałku, Michałku! chyba 

was urzekli, kiedy tak mądrze 
gadacie. A toć to my was 
znamy przecież jeszcze z 
,,Krytyką" pod pachą. 

—o— 
Nie rzucaj sięwięc Michałku! 

i niewydziwiaj obywatela 
Ślisza, bo ludzie mówią: 
przyganiał kociół garnkowi, a 
obydwa smolą. 

—o— 
Drugim niewiniątkiem na 

podobę Michałka jest Win
centy Barzyński. Biedaczysko 
ciągle w swoich gazetach 
modli się do chłopów mo

dlitwą starego faryzeusza: 
,, Dziękuję Ci Boże, że nie 
jestem jak inni kapłani''.... 

Lecz przychodzi wielki czas 
aby kapłani po rozmaitych 
koloniach i Dyecezyach udali 
się do swoich Biskupów i 
i przedstawili Wiarą i Ojczyzną 
w prawdziwem świetle. 

Wychwalaniem siebie i pod-
szczuwaniem ludzi przeciwko 
innym kapłanom, Barzyński 
zawsze swoją supremacyę 
podtrzymywał u głupich 
ludzi. Te detaliczne opisy 
szkandalów w parafiach Zmart
wychwstańców, te najpodlej-
sze insynuacye rzucane na 
innych kapłanów, jakiemi jest 
przepełniony ostatni numer 
tej gazety, przekonają Bisku
pów o szkodliwości tej gazety 
i wywołają odpowiedni zakaz 
przeciwko importowaniu tych 
brudów chicagoskich do 
naszych spokojnych i poboż
nych kolonii. 

Jakiem czołem ci zakonni
cy (?) śmią się narzucać 
naszemu ludowi za mentorów, 
i winę zaburzeń w swoich 
parafiach zwalać na kogo 
innego, kiedy świat cały wie, 
że prócz rozruchów, uczynki 
rozpusty najwyuzdańszej na 
nich ciążą. 

Lecz Menażer widocznie 
przyjął najnowszy fortel no
womodnej sztuki na mocy 
której, sięgając ręką do kie
s z e n i  w o ł a  s i ę  k r a d n ę !  
aby uwagę odwrócić od siebie, 

—o — 
Kłamie też Menażer jak 

cygan, gdy mówi, że brat 
Siedlaczek nie chce zdjąć 
paska. Wróble na dachach 
wiedzą o tym sekrecie, że 
chce, ale się wstydzi. 

—o — 
SO&BS&OiraBSfOTn. 

CHICAGO, 511. 3 Czerwca 1895. 
Szanowny Redaktorze! 

Donoszę Sz. Panu, że wiel. ks. 
Dr. Bernard M. Skulik, dyrektor 
jen. Stow, ogólnego Najśw. Panny 
Stolicy Mądrości postanowił napisać 
i drukiem ogłosić ,, History ę 
Schizmy Polskiej w Ameryce". 
Dziełko to ma wyjść nakładem 
tegoż stowarzyszenia. Zbiera on już 
materyały do tego, oraz wszystkie 
gazety polskie i niemieckie, które 
0 tej schizmie kiedykolwiek pisały. 
Uda on się wkrótce piśmiennie do 
wszystkich redaktorów, prosząc o 
pomoc i poparcie moralne. W dzieł
ku tem mają być pomieszczone 
także życiorysy ojców schizmaty-
ków, mianowicie: Kołaszewskiego, 
Stroelki, Dębskiego i innych. 

Co Pan na to 'i Wszak to nie złe. 
Z uszanowaniem 

Rodak. 
(Przyp. Red:) To bardzo złe, i 

żaden redaktor, ani też inny prawy 
Polak, podobnego przedsięwzięcia 
popierać nie powinien. Niech każdy 
pierze swoją brudną bieliznę w 
domu. Niech jej nie wyciąga na 
wierzch i niech się nią nie chełpi 
przed światem. Chetniebyśmy wi
dzieli, żeby schizma znikła z hory
zontu naszego życia nietylko w 
czynie, ale i z pamięci. 

MANITOWOC, 3 Czerwca 1895. 
Szanowny Redaktorze! 

W d. 20 zm. po długiej i bardzo 
ciężkiej chorobie, zakończyła swoje 
doczesne istnienie POLONIA WIS-
CONSINSKA. Pochowano ją w są. 
siedniem miasteczku. Pan A. 
Małowiecki redaktor zmarłej oświe-
cicielki ludu.... drapnął, a pozo
stała po nim w głębokim smutku 
żona wraz z teściem, teściową i 
resztą rodziny, opłakują dzisiaj 
nie tyle stratę męża, zięcia i szwa
gra, jak owe półtora tysiąca dola
rów, któremi obciążył ich majątek. 
Pozostało po nim tylko kilka 
ćwiartek papieru, kupy czcionek 
1 t. p. 

Tutaj u nas w Manitowoc, 
prócz płaczących wierzycieli p. 
redaktora, wszystko wesołe i 
zdrowe. 

Dni krzyżowe obserwowaliśmy 
u nas zwyczajem ojców naszych. 

W dzień św. Marka udaliśmy się w 
procesy i do kaplicy przytułku, gdzie 
wiel. ks. Stefanowicz odprawił na
bożeństwo, a wiel. ks. Krzywonos 
wygłosił kazanie. W dzień Wnie
bowstąpienia, wiel. ks. Krzywonos 
odprawił mszę Św., w kościele 
parafialnym, w asystencyi wiel. ks. 
Stefanowicza jako diakona i wiel. 
ks. Rosińskiego jako subdi-
akona. Robimy obecnie przygoto
wania do uroczystej procesyi, na 
dzień Bożego Ciała, którą już z 
ambony ks. proboszcz zapowiedział. 
W procesyi, która przejdzie przez 
miasto w niedzielę,woktawę Bożego 
Ciała, wezmą udział wszystkie 
towarzystwa. 

Aż się dusza raduje, jak u 
nas wrszystko idzie w zgodzie i 
jedności. 

Z uszanowaniem 
Jeden z parafian. 

BRENHAM, 1 Czerwca 1895 r. 
Szanowny Redaktorze! 

Pozwól i nam parę słów do 
KATOLIKA napisać. Nasz proboszcz 
wiel. ks. A. Laski wyjechał do 
Europy w d. 21 z. m. a miejsce 
jego objął wiel. ks. T. Jaroń z 
sąsiedniej parafii Chappel Iiill. 

Wiel. ks. Jaroń najwidoczniej 
dba o dobro naszej parafii. Założył 
komitet parafialny, którego dotąd 
nie mieliśmy. Do komitetu tego 
należą następujący obywatele: 

Kazimierz Murski, prezydent, 
Kasper Kowalski, sekretarz, 
Wawrzyn Kasprowicz, kasyer, 
Michał Jóźwiak, Józef Bylski, 

Adam Falka i Andrzej Stegent, 
członkowie komitetu. 

Same nazwiska ich są dla nas 
gwarancyą, że będziemy mieli dob
ry zarząd parafią. 

Z uszanowaniem 
Jan Nowak 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Wyjmuję co następujące z cza-4 

sopisma wychodzącego z Maryland: 
Sail Mar. — Farma i dwór na 

zachodniej spadzistości „Góry 
Niebieskiej", w okolicy owocowej, 
pomiędzy Smoketown 1 Mapleyille, 
w tym powiecie, które dotychczas 
były własnością jednego z Fahrney' 
ów, zostały w ostatnich czasach 
sprzedane Dr. Piotrowi Fahrney, 
z Chicago. 

Część teł własnośći ma na sobie 
podupadły budynek wystawiony 
i zajęty lako biuro lekarskie przez 
starego dr. Fahrney w ostatniem 
stuleciu. Kupcem jest jego wnuk, 
który nosi to samo imię i nazwisko 
Trad/cya opiewa, że Lady Wash 
ington kilkakrotnie zamawiała le 
karstwa od szwajcarskiego doktora. 

Przepyszny widok przedstawia 
się z dworu, który ma się stać 
zawiązkiem Sanitar nno, które zo
stanie urządzone według planu 
domów szwajcarski, h >. k.-!tąd będzie 
znane jako San Mar. 

Dr. Piotr F;.lirn< y przyczynił 
się do tego, że lilub.ony przepis 
jego przodka (l>v. Peter's Blood 
Vitalizer) jest w 'cażdem 
gospodarstwie do/n<>wem. /Usługa 
tego czyściciela kiwi, ' torym 
możua polegać, jest iiu t\lku znana 
w ojczystym kraju doKLora, lecz 
sława jego przedostała się prze; ląd 
i morze do dalekich wybrzeży 
Afryki i do wielu krajów europej
skich. — lioomboro fMd,) Times. 

Itzeka 9Kfs«issipi. 
Ktoś zebrał następujące dane 

o rzece Mississippi. Indianie na
zywają tę rzekę „Michi Sepi," co 
znaczy Wielki ojciec wód", 
Właściwa rzeka Mississippi bierze 
początek przy ujściu Missouri i 
Upper Mississippi, kilka mil od 
St. Louis. Od ujścia Missouri do 
Golfu jest 2616 mil, od źródła 
Missouri 4294 mil, od źródła Ohio 
2557. Upper Mississipi zawiera 
wodę czystą, Missouri mętno — 
białą, Ohio zielonkowatą.Przeciętna 
szerokość rzeki iest 3000 stóp. 
Jadąc drogą Burlmgtońską można 
się napawać p)sznym widokiem 
KCftn po nad brzegami tej rzeki, po 
objaśnienia 1 tvkiety zgłoście się 
do W. J. C. Kenyoij, Gen. Pa3S.^ 
Agent, St.. Paul, Mian. 

żonaty, c*y nie? 
zapytał p. A. zrozpaczony, ,,żona 
moja jest tak nerwową 1 rozdraż
nioną, że zostaię w domu tylko tak 
długo, jak tego konieczna potrzeba 
wymaga. Dom mój nie jest tem, 
czem był poprzednio." Na to p. B. 
,,żona pańska cierpi prawdopodob
nie na rozćrój organizmu?" — 
„Zgadłeś pan, cierpi na to od lat 
wielu.'' — ,,To zupełnie tak, jak 
było z moją żoną, ale ją Dr.Pierce'a 
Favorite Prescription wyleczyło. 
Kup to lekarstwo dla swojej żony, 
a odzyskasz napo wrót szczęście 
dom®we." 

Pan B. miał słuszność. Na 
nieregularność, bolesne periody i 
wszystkie inne kobiece słabości, 
.,Favorite Prescription" jest naj-
lepszem lekarstwem. 

Rupturę, nernię, stanowczo leczy 
lub pieniądze będą zwrócone.Po ob
jaśnienia i pamflety piszcie do 
World's Dispęnsary Medical Asso
ciation, Buffalo. N. Y. 


