
Manitowoc, 8 Lipca 1895 r. 
Szanowny Redaktorze! 

Korespondencya z Manitowoc 
ogłoszona w zeszłym numerze „Ka
tolika" i podpisana przez p. Najdy 
jest niestety na prawdzie opartą. Są, 
niestety pomiędzy Polakami ludzie, 
którzy patrząc w górę zapominają, 
że przedewszystkiem należy patrzeć 
na rzetelność, uczciwość i wiarę, a 
nie na udawaną uaukę i samocłiwa-
lącą się mądrość. 

Prawdziwa mądrość i umiejęt
ność czyli wykształcenie, spoczywa 
w pokorze i cichości. Ale nasi 
bracia wolą raczej uważać za mą
drych tych ludzi, którzy krzyczą, 
hałasują i kapłanów ze czci obdzie. 
rają. 

Ucieczka Mało wiejskiego będzie 
dobrą nauką dla Manitowoc. Nau-
czy ojców być oględnymi i nie 
oddawać swoich córek byle komu, 
— nauczy dziewczęta, z kim mają 
zabierać znajomość. Przecież taki 
,,opaliświat" nie może być ani 
dobrym mężem dla żony,ani dobrym 
ojcem dla dzieci. Żona p. Mało wiej
skiego liczy obecnie zaledwie lat 18. 
Żal nam jej. 

Z uszanowaniem 
P r z y j a c i e l .  

Kto ma taką książkę 
do sprzedania? 

W tych dniach odebraliśmy 
z Menominee, Wis., list 
następującej treści: 

Dn. 4  Juli 1 8 9 5 .  

Neh Bendz Poh Jezu Christe 
Na w. \vi. Aamen! Ja Marczin 
Kłosowski pr©sę Pouna 
Katolika, co bi mi też pseslal 
ksonske te, co ja mogę kogo 
zakloncz 1 otkloncz, bo ]a nie 
wiem co to ta ksonska ma 
za iimne. to ja prose o na 
zwisko ti kśki i co ma kosto-
•\vacz ta ksonska, to prose o 
znaczę ne tak prentko, jak 
można bicz, to ja jo chce. Ja 
bim sobje przot to źiczoł, a 
petem ja sobje i też jinse 
papjori zaupatrzel. Za temcza-
sem, cc daj Boże Amen! 

Moja Adresa jest Martin 
Kłosowski, Menominee. Wis. 

Ponieważ redakeya Katolika 
niema podobnej książki na 
sprzedaż. więc ogłosiliśmy 
ten list w nadziei, że jaka inna 
redakeya będzie w stanie 
przesłać mu żądaną książkę. 
Jesteśmy pewni, że podobne 
książki znajdują się w redak-
cyach Gaz Katolickiej Jutrzenki, 
Kropidła i Głosu Polskiego. 
Więc hejże, dalej panowie, 
poślijcie mu tę książkę i 
rozszerzajcie swoje nauki 
zaklinania i odklinania na 
wszystkie gatunki, rodzaje i 
przypadki. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Kolonia Polska w Sturgeon 
Lake ua linii drogi żel. St. Paul. 
<£ Duluth, założoną została przed 
w\e]u laty. Mieszka tam obecnie 
150 rodzm, którym się dobrze po
wodzi i wszyscy są zadowoleni. 

Grunta w całej oKolicy są żyz
ne i nadają się do każdego rodzaju 
zbfż:-i, owoców i larzyn, odpowied
nich do klimatu u a tym stopniu 
geograficznym. 

Okolica obfituje w lasy i u odę. 
J/iczne łąki siana i dobra woda 
a.ic-hcoają, do chowu inwentarza. Są 
taoi (iobie sokoły, dobre drogi, 
kościół polski katolicki z miejsco 
wy 111 proboszczem i wszystko, co 
jest koniecznem do zapewnienia 
dobrobytu tam osiadłych. Żadna 
inna kolonia w Ameryce nie przed
stawia tak korzystnych warunków 
dia Polaków, jak ta polska osada. 

Co to Jest? 
Ofiarujemy sto dolarów nagro

dy za każdy wypadek kataru me-
u 1 eczonego przezHall'sKatarrh(Jar -

F. J. Cheney fc Co. właśc., 
Toledo, Ohio. 

My niżej podpisani znaliśmy 
F. J. Cheney przez ostatnie 15 lat, 
uważamy go za zupełnie uczciwego 
w stosunkach handlowych, i zupeł
nie odpowiedzialnego do utrzyma
nia wszelkich zobowiązań. 

West & Truax aptekarze en 
gros, Toledo, Ohio. 

Hall's Katarrh Car jest lekar
stwem wewnętrznem, działa wprost 
na krew 1 części system u ciała, 
świadectwa wysyłają się bezpła
tnie. Cena 75c za butelkę. Dostać 
można w Każdej aptece. 

CO SŁYCHAĆ. 
Z POZNANIA donoszą nam: 

Dziwią się u w Europie, 
ie gazety polskie w Ameryce 
w kłótrni wzajemnej, w środ
kach nie przebierają i wzajem
nie tię czernią. A czy tutaj 
u nas w Europie lepiej? Czy i 
Przegląd Poznański w konku-
reocyi % Kury erem Poznańskim 
lepiej postępuje? Kaczka, 
puszczoaa w obieg przez 
Przegląd, jakoby prokurator 
pozwolił więźniom czytać li 
tylko Kuryer Poznański, nie 
ustępuje w czernidle oszczer -
stwom praktykowanym w 
Ameryce. A w jakiem świetle 
przedstawiają fię inne nasze 
gazety, które jak kruki szar
piąc swoją ofiarę, kaczkę tę 
po świecie rozniosły? Czyż to 
jedno, że Kuryer Poznański 
jest pismem klerykalnem, 
wystarcza tym panom na 
usprawiedliwienie zmyślonej i 
niesłusznej szykany. W patry-
otyzmie Kuryer Poznański nie 
ustępuje bynajmniej innym 
gazetom. Więc ztąd zazdrość 1 

wyradzająca się z niej szykana. 

AWANSOWANIE Koperni
ka na arcybiskupstwo — Wia -
domo, że Kopernik był 
kanonikiem frauenburskim i, 
ch( ć należał do kandydatów 
warmijskich, a nawet admini
strował przez czas niejaki 
dyeoestją, umarł jednak na 
stanowisku kanonika. O^óź 
pp. Kuenmeyer i Sctaultze, w 
podręczniku do wypracowań 
niemieckich, ogłaszają światu 
co następuje: ,,Kopernik był 
arcybiskupem frauenburskim i 
z upodobaniem zajmował się 
astroLiomją." Czego więc nie 
doczekał się Kopernik jako 
Polak, tego doczekał s ę )ako 
Niemiec — awansował na 
arcybiskupa.... w 352 lata 
po śmierci. Nie warto? to 
Polakom przerabiać się na 
Niemców? — za życia ich na 
grafów, na książąt nawet, po 
śmierci ua arcybiskupów awan 
sują. F. Słowo.) 

Z BERLINA piszą do Gońca 
Wielkopolskiego, że syndyk 
uniwersytetu tamtejszego za
wezwał akndemików Polaków, 
należących do Towarzystwa 
naukowego, przed siebie i 
odczytał im reskrypt ministe-
ryalny, nakazujący aby wystą 
pili natychmiast z Towarzystwa, 
Reskrypt powołuje pię na roz
porządzenie z r. 1886, zabra
niające studentom Polakom 
należenia do jakiegokolwiek, 
polskiego towarzystwa. W 1 
razie niestosowania się do 
rozkazu, zakazał syndyk na-
tychmiastowem relegowaniem. 

(W. P. Słowo). 

BAJKI 
puszczane w obieg o Ameryce 
i Amerykanach przez gazety 
europejskie, lakoś wcale nie 
świadczą by w Europie zdro
wy rofcsądek (common sense) 
przeważał. Nieraz do rozpuku 
z tych bajek śmiać się musimy. 
Któż nie pamięta owej bajki 
o nowozbudowanym hotelu w 
Chicago, w którym sala jadalna 
była tak obszerną, że kelnerzy 
musieli konno gości obsłu 
ąiwać, bo inaczej potrawy by w 
drodze ostygły zanim gość by je 
dnsfcał. Lub owego hotelu w 
Washingtonie, tak wysokiego, 
źe do wyższych piętr, balonami 
trzeba było dojeżdżać. Albo 
owego hotelu w Nowym Yorku, 
przeznaczonego wyłącznie dla 
samobójców, ze stosownem na 
każdem piętrze umeblowaniem, 
mianowicie w każdym pokoju 

ua pisrwszem piętrze leżał 
stryczek, na drugiem piętrze 
brzytwa, na trzeciem piętrze 
pistolet i t. d. Alba owego 
hotelu w Bostonie, w którym 
na korytarzach przeprowadzoną 
była kolej żelazua, odwożąca 
gości do ich numerów itp. 

Obecnie znowu Wielkopolanin 
puścił w obieg następująca 
bajkę: 

Nową grę hazardową zapro
wadzono w Ameryce i nazwano 
Fly Low. Uczestnicy tejże gry 
zasiadają na około stołu, na 
którym umieszczona kasa. 
Każdy płaci dolara, lub mniej 
lub więcej, ale wszyscy porów-
no. Palą przytem, rozmawiają 
i czekają, a każdy z grających 
ma przed sobą kawałem cukru. 
Na czyj cukier mucha naj
przód usiądzie,ten wygrał. Gdy 
dwie muchy na raz usiądą na 
jeden kawałek cukru, grający 
dopłacają wygrywającemu 
podwójną wstawkę. 

Bajka ta przypomina nam 
ową grę w ,,pchełkił<  w którą 
grają żołnierze pruscy. Zasia
dają oni w około stołu, każdy 
płaci parę fenigów i puszcza 
„pchełkę" na stół. Czyja 
,,pchełka" pierwsza do środka 
stołu dobiegnie, ten wygrał i 
zgarnia stawki, a komu,,pcheł 
ka'' zabraknie lub ucieknie, 
to potrzebuje tylko za kołnierz 
sięgnąć, a natychmiast złapie 
inną. Jeśli podobne bajki 
gazetom europejskim smakują, 
to możemy iei jeszcze kilka 
innych do zbioru dostarczyć. 

lilii im ioga 
w 54 językach: 

w angielskim — God, 
w assyryańskim — Eleah, 
w arabskim — Allah, 
w armoryańekim — Teuti 
w aeoliańskim — Ilos, 
w brytańskim — Doue, 
w chaldejskim — Eilah, 
w celtyckim — Diu, 
w corom an del śki aa — Brama, 
w chińskim — Prussa, 
w doryckim — Ilos, 
w duńskim — Gut, 
w staro-egipskim — Teut, 
w nowo-egipskim — Teun, 
w finlandzkim, — Juuiala, 
w flemiskim — Goed, 
w francuzkim —Dieu, 
w greckim — Theos, 
w gallijskim — Diu, 

w hebrajskim - Elohim,Jehowa, 
w holenderskim — Godt, 
w hindostańskim — Ram, 
w hiszpańskim — Dios, 
w irlandzkim — Dia, 
w japońskim — Goezur, 
w kretańskim — Thios, 
w łacińskim Deus, 
w staro łacińskim — Diex, 
w laplandzkim, — Jubinal, 
w malayskim — Alla, 
w madagaskarskim, — Zańnar, 
w niemieckim — Gott, 
w staro-niemieckim — Diet, 
w norwegskim — Gud, 
w olalu — Deu, 
w portugalskim, — Deos, 
w provensalskim — Diou, 
w polskim — Bóg, 
w pollaca — Bung, 
w pannońskim — Istu, 
w perskim — Sire, 

w peruwiańskim, — Puchecammae, 
w runickim — As, 
w rosj'jskim — Boch, 
w syryjskim — Alah, 
w szwajcarskim — Gott. 
w sak8ońkim — God, 
w szwedzHm — Gut, 
w słowiańskim — Buch, 
w tureckim — Alah, 
w teutońskim — Goth, 
w tatarskim — Magatal, 
w włoskim — Dio, 
w zemblaińskim — Fetiza, 

Wolne Polskie Słowo 
Dwutygodnik, wychodzi w Pary

żu w d, 1 1 15 każdego miesiąca. 
Redaktor M.X. J. Wiłkowski l'2,rue 
de Candolle, Geneve. Administra
tor A. Reiff, 3 rue de Four, Pans. 
Prenumerata roczna $1.63 c. 

Czyście spróbowali 
kiedyś Electric Bitters do wyleczenia 
sig od cierpień? Jeśli nie, to poślijcie 
zaraz po butelkg a ulży wam natycłr 
miast. Leczy ono niezawodnie choroby 
kobiece, nadajac siłg 1 organom ciała. 
Na brak apetytu, bói głowy, osłabienie, 
nerwowość, bezsenność, melancholie 
lub za^iót głowy, Electric Bitters iest 
lekarstwem koniecznem i skutecznem. 
Przywraca zdrowie i siłg. Wieksze 
b u t e l k i  t y l k o  5 0  c e n t ó w  w  E a g l e  
P h a r m a c y  o f  M i l w a u k e e , W i s .  

Jan Styka w Pale
stynie. 

Dwumiesięczny pobyt p. 
Styki w Palestynie nastręczył 
mu tematu do bardzo intere 
nującej pogadanki, która się 
odbyła we Lwowie w salonie 
Koła literackiego. Styka wylą
dował w Jaffie 28 marca rb i 
koleją żelazną po czterogodzin
nej podróży dostał się do 
Jerozolimy. Tu przede wszy st 
kiem uwagę naszego artysty 
zajął kościół z grobem Zbawi 
cielą, stanowiący teren, na 
którym osobliwie podczas wiel
kiego tygodnia stykają się 
reprezentanci wszystkich wy 
zna ń chrześoiaÓ3kiob. Ten 
różnojęzyczny, różnowierczy i 
hałaśliwy tłum sprawia na 
Europejczyku dziwne wrażenie. 
0 każda godzinę i o kaidy 
metr kwadratowy w kościele 
walczą ci ludzie ze sobą i 
tylko dzięki obecności żołnierzy 
tureckich, możliwy jest tylko 
jaki taki pokój. Dla muzuł
manów zaś jest to pora naj 
obfitszych bakfyszów. Jerozo
lima posiada kilkanaście tara
sów, z których roztacza się 
przepyszny widok na miasta. 
'L licznych zabytków wymie
nił artysta olbrzymi kamień, 
więlkości dużego pokoju, 
znajdujący się w meczecie 
Omara.Na tym kamieniu miał 
Abraham ofiarować Izaaka. 
Drugiego dnia wybrał się 
artysta do Betleem. gdzie 
stanął g^dz ;nę. Betleem 
liczy dziś 7000 mieszkańców 
1 rozłożone jest na dwóch 
grzbietach górskich. Francisz 
kanie mają tu klasztor, Józefi-
ci szkołę dla dziewcząt. W 
Kościele toczą się takie same 
wojny pomiędzy przedstawicie 
lami różnych wyznań, jak w 
Jerozolimie, osobliwie zaś 
rozwielmożuili się tu Ormianie. 
W grocie Chrystusowej, po^o 
stającej pod opieką straży 
tureckiej, znajduje się żłóbek 
Zbawiciela odkryty przez św-
Helenę. 

31 marca Konno wybrał się 
nasz artysta da Jerycha i nad 
Morze Martwe. Po drodze 
spotyka się wieś Betanię, dziś 
zupełnie muzułmańską, z 
wieżą, pochodzącą z czasów 
wojen krzyżowych. Daleiłgrób 
Łazarza, którego muzułmanie 
uznali świętym, oraz studnię 
apostołów, gdzie dziś poją muły 
i wielbłądy podróŻnych.Jerycho 
składa się z grupy lepianek — 
z dawnego miasta z pałacami 
Heroda nie pozostał nawet 
ślad . Tylko w grocie w której 
Chrystus pośeił przez dni 40, 
modlą się ciągle i umartwiają 
anachoreci tamtejsi. Dokoła 
miasta kwitną ogrody palm i 
kaktusów. Morze Martwe, 
położone u stóp łańcucha 
górskiego, robi silne wrażenie 
na turyście. W jednym hotelu 
jerychońskim spotkał Styka 
gromadę Niemców, którzy nad 
brzegami Jordanu szampanem 
oblewali urodziny Bismarka. 
Hebron interesuje ze względu 
ua groty patryarchów i kolo
salny, próchniejący już dąb z 
czasów Abrahama. 

22 kwietnia z Jerozolimy 
udał się Styka ku Samaryi, 
gdzie w mieście Machulus 
(dawne Sichem) oglądał per
gaminowy pentateuch samary 
tański, pochodzący z r. 1400 
przed Chr. od Abi Sua, wnuka 
Ozoaa. Dzisiejsi Samarytanie, 
których jest garstka, czekają 
ciągle jeszcze na przyjście 
Mesyaśza. W Nazarecie godną 
uwagi jest pracownia Św. 
Józefa i grecko-katolicki 
kościół, postawiony na miej
scu tej świątyni, w której 
nauczał Chrystus. Ciekawym 
rysem obyczajowym jest to, że 
noszenie wody przez mężczyzn 
uważane jest za coś ubliżają
cego im i dla tego funkcyę tę 
przydzielono wyłącznie kobie 
tom. Wyjątek z ogólnej zasa
dy stanowią tylko starzy 
kawalerowie. Ci nie mog-j 
wcale trzymać służeboic, to 
też i do noszenia wody uźy 
wają męzkiej posługi. 

Z góry Tabor rofctacza się 
prześliczny widok na Galileję. 

W pobłiżu leży Tybery-
ada, - niegdyś gród Auty 
ocha Anty pasa, przeważnie 
zaludniony przez żydów. 
Dzisiejsze miasto pochodni ? 
czasów wojen krzyżackich. Tu 
odkryto hebrajski tekst ewan
gelii św. Mateusza. L Kafar-
naum biblijnego zostały tylko 
gruzy. 
D okoła rosną całemi krzakami 

dzikie oleandry. Na górze 
Karmel znajduje się nowy 
klasztor. Dawny wysadzili 
Turcy w powietrze na począt
ku tego stulecia. Niedaleko 
Karmelu istnieje niemiecka 
kolonia Wyrtemberczyków. W 
całym kraju spostrzega się 
dobroczynny wpływ misyonarzy 
którzy w kierunku cywilizacyj* 
nym zrobili wiele dobrego. 
Polacy mają w Palestynie 
opinię nai wy trwalszych pątni 
ków.Opróaz notatek przywiózł 
ze sobą Styka cały stos 
fotografii i kilkanaście łasłnych 
szkiców. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Uniwersytet Jagielloński. 
PRZY STAROŻYTNYM 

uniwersytecie Jagiellońskim w 
prastarym grodzie królewskim 
Krakowie zawakowała katedra 
profesora okulistyk 1,czyli 
nauki o chorobach oczu, przez 
śmierć zasłużonego profesora 
Rydla. Świat uniwersytecki 
z w r ó c i ł  s i ę  d o  p r o f e s o r a  
d r .  W i c b e r k i e  w i c z a  w  
Poznaniu z propozycyą, ażeby 
objął zaszczytne to stanowisko. 
Pan prof. dr. Wieherkiewicz 
uesynił zaleźnem przyjęcie 
propozycyi od rozmaitych 
warunków, które przeważnie 
w interesie nauki postawił. 
SeLat byłby je niezawodnie 
przyjął a Poznań byłby zasłu 
żonego profesora — chlubę 
dzielnicy — stracił.Tymcaasem 
postawiono także kandydaturę 
słynnego okulisty paryskiego, 
rodaka naszego dr. GUłęzow 
9kiego, który zrzekł się pensyi, 
jedynie pod tym warunkiem, 
że wykładać będzie tylko pięć 
miesięcy w roku, oświadczył 
pewność przyjęcia katedry w 
Krakowie. — Syn wygnańca 
zatęsknił za ziemią rodzinną i 
zapraguął życia na niej zakoń
czyć. Propozycye p. dra. G. 
są tak korzystne, że możemy 
mieć nadzieję, iż senat uniwer
sytecki je przyjmie, a tem 
samem pozostawi w Poznaniu 
znakomitego profesora. Mamy 
nadzieję, że to nastąpi i że 
Poznań przez długie jeszcze lata 
cieszyć się będzie dobroczynna 
działalnością założycieli kliniki 
ocznej dla ubogich przy ulicy 
św. Marcina,Zakładu pierwszo
rzędnego — jakiego niejeden 
nawet uniwersytet mógłby mu 
pozazdrościć. 

Prąd antysemicki 
w Niemciech stale wzrasta. 
Je Ino z pism niemieckich kon
serwatywnego odcienia głos^ 
przekonanie,iź na'eży odłączyć 
żydowskich uczni od chrześciań 
skieh.Powodów na to nie poda
je. 

Owa gazeta proponuje zatem 
zakładanie osobnych szkół ży
dowskich na wzór dawniejszych 
Również należy urnuiej 
szyć li ;zbę żydowskich akade
mików po uniwersytetach, tak 
g4mo ma hię ograniczyć 
prtf.Morów wykładających po 
aka-iemiaoh. W postępowaniu 
ma rząi zastosować znsa*łę 
dopmzezenia do. wykładów 
naucsyciiii żydowskiego wy
znania według sto.su u su li
czebnego liid/iości żydowskiej 
do t hrześeiańskiej. 

B r'ińika gazeta ni<i nowego 
nie ' powiedziała, propozycye 
takie dawniej już robiono. 

Mianowicie w Rosy i, któro-
najenergiczniejsza z wszystkich 
zabiera się do tłumienia 
niebezpiecznego rozrostu ży-
dostwa, rozważano, czy nie 
należałoby dopuszczać żydów 
do akademii, według ich 
stosunku liczebnego do innej 
ludności. 

FRASZKI. 
Pewien adwokat chcg,c drwić 

sobie z pewnego uczonegoi sławne
go ksigdza, zapytał go się: Gdyby 
ksiądz miał proces z diabłem, 
któżby wygrał? 

— Bez wątpienia djabeł, odrzekł 
ksiądz, bo ten ma największą, część 
adwokatów za sobą. 

— Janie! jutro nasze srebrne 
wesele, możeby dobrze było zarznąć 
prosiaka? 

— Xa Boga! kobieto! co biedne 
prosię zawiniło, że ja sie z tobą. 
przed 25 laty ożeniłem? 

N ieporozumienie. 
— Pan prosisz o rękę mojej córki? 
— Tak panie. 
—• Możesz mi pan powiedzieć, co 

dostajesz 1 -<szy to wystarczy do 
wyżywienia żony? 

— Przecież mi pan jeszcze nie 
powiedziałeś, co ja dostanę. 

— Gdybym na loteryi wielki los 
wygrał, to by mnie z pewnością, z 
radości paraliż ruszył. 

— Ja ci życzę, byś go wygrał. 

Na balu (podsłuchane). 
— Co to pan Józef sobie myśli? 

Bez rękawiczek prosi mnłe do tańca? 
— Niech się panna Katarzyna o 

to nie turbuje. Ja sobie później 
ręce umyję. 

Wielka troska panieńska. Ule
ciała gdzieś w przestworza śnieżna, 
mroźna zima, znikł karnawał znikły 
bale — a tu męża nie ma. Na 
wieczorkach na koncertach strzela-
łam oczyma/ zakończyły sie odczy
ty — a tu męża niema. Dzisiaj 
wiosna taka piękna, pogoda wciąż 
trzyma; ciągle chodzę na majówKi 
— a tu raęża niema. Niezadługo 
brzydka jesień zapanuje wszędzie, 
a tu męża jak nie było, pewnie też 
nie będzie. 

Mowa a rzeczywistość. 
,,Dla pani — powiada młodzie

niec — szedłbym na koniec świata'1 

— „Jeśli tik, to zostań pan u nas 
jeszcze jed6n dzień dłużej" od po \via< 
d» panna. — „Nie mogę, bo utra
ciłby ważaośómój bilet powrotny. 

W wagonie kolejowym. 
Córks;VV ie mama,że ten młody 

pan, który przed chwilą wysiadł — 
pocałował mnie, <jdy wjechał w 
ciemnv tunel? 

Mmka: Mój Boże! czemuż mi 
o tem pręd-sei nie powiedziałaś, by
łabym mu palnęła perorę! — 
Córka; Kiedy ja myślałam, że 
będzie iesso/.e jaki drugi tunel na 
nas,'.ej drod'/e. 

Mozto. gnionyprofesor do studenta! 
,,Cóż porabia, Bio.-iri pana"?-Panie 
profesorze —odpowiada student — 
ja nie mam siostry.". — ,,Ach. 
tak, tak, prawda, ja myślałem, że 
mówię z bratem pana". 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

DARMO ZŁOTY ZEGAREK. 
Wytnijcie to ogłoszenie i przyślijcie 

do nas 1. cokłaćitiym adresem, a poślemy 
wam teu ZT.OTY ZEGAREK do obejrzenia. 

Koperta nocigg-
nigta 14 kar. 
złutem. Jest 
GWARANTOWANY 
i wyglada jak 
SZCZERO ZLOTY 
ZEGAREK wartu
jący $50.Nakręca 
cig uszkiem Mo
żecie go obejrzeć 
w ofisio expreso-
jvym i jeśli 
js§dzic :e,że wait 
t,e pieniguze, to 
/,apłacicie $7.50 
i go zab'erzecie 
w przeciwnym 
lazie nic nie 
zapłacicie. Za 
doi-łatg 50 cut. 
dostaniecie łań
cuszek wart $3.50 
Za przysłaniem 
$7.50 z góry z 

obstalunkiern przyślemy wam łańcuszek 
DARMO.Z"bstalunkiem piosimy wyraźnie 
nadmien ć, czy zegarek ma bjć z 
pizykiywką czy bez, czy męzki czy 
damski, czy z łańcuszkiem czy bez. 
Universal Watcli & Jewelry Co. 
508, Schiller Theater, Dept35,'Chicago,III. 

Mliarb domowy. 
D. W, Fuller z Canajoharie, N. Y.. 

powmda, że zawsze trzymał w. doiuu 
Dr K ng's .New lJiscoveiy i jego ro
dzina jo tżjc.u takowego zawsze czuła 
błogie t-KUteKi; że nigdy nie be izie bez 
niejro, gdy tylko będzie je mógł dostać. 
G. A. D.vkeman aptekarz -t Calskil!. N. 
Y.. utr/ymuie, że Dr. King s New 
Discoveiv jest najlepszym śiodkiem od 
kaszlu, że red/ma pgo używała ie 
prze/, cś'n lat i lekarstwo to zawsze 
było bkutecziM-m. Dlaczegóż wigc nie 
sprobowitć lektrstwa wypióbowanego 1 
skutecznego. Cena za butelki po 5(J 
centów i .,<;rinym dolane Pióbki wysy
łają s'2 na żjdunie i d,"io. Piszcie do 
E i i g l e  P h a r m a c y  o f  M i  I w a u *  
k e e, Wia. 


