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W a r u n k i .  
Każdy, który zjedna Katełifo-

xei trzech nowych abonentów i 
prześle mim za nich całoroczny 
abonament, będzie dostawał za 
iwoję fatygę przez cały rok jeden 
sgzeraplarz Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzęt-
aych, rzetelnych agentów/ zasługi 
•eh należy cię wynagrodzimy. 

Prezent za przesłanie carło 
rocznego abonamentu dajemy tylko 
tym, któray naprzód za Katolika 
s&pfoc%. 

Kto odbierze z poczty trzy 
gazety, uważanym jest za abonenta i 
odpowiedzialnym za abonament. 

Kto zmieni adres, powinien 
natychmiast podać wydawcy Kato 
U/ca swój u owy adres. 

Abonentom, którzy wyraźnie 
oie odmówią gazety za pośrednic
twem listowego lub innego 
arzędnika pocztowego, Katolik po-
aełany będzie dalej. Skoro kto 
r.«.p rzestanie odbierać gazetę, po-
wmien wpierw zapłacić, ]eżeli co 

mą, winien. 
Pieniądze za i dla Katolika 

«/.«ież y  p r z e s e l a ć  p r z e z  p o c z t o w y  l u b  
f x p r e s o w y  M o n e y  O r d e r ,  M u ż a t  
też- pm>sełae abonament w dola 
ruch papierowych, przez Fo-sta! 
s j o t e ,  s  i  b o  w  j e d n o c e n t o w y c h  l u b  
d vvueentovvveh Enaczkaeh poczto 
wych, lecz jeżeli abonament, w 
t-. :.i sposób przesiany, w drodze 
przepadnie (co N;e W tym iivju 
nr.ro/, o rzadko z dar/a) wydawca 
Katolika e bierze za to na siebie 
O'iptfv-iedzialno^ci. Ta lue bsty 
najlepiej k»*ać na poczcie registio. 
wiić, bo wtenczas '.:rząd pocztowy 
Herze na sieb.v. ^dpowiedziainość, 
U- wraz z zawartością dojdą nu 
miejsce przeznaczenia. Wszelki? 
bsty ornj: przeaełki pieniężne d« 
Katoliku adresować: 

E. Derdów ski 

WINONA, MIK*. 

TELEGRAMY. 
ZAGRANICZNE. 

LONDYN. — Partya 
liberalna na głowę pobita 
przy obecnych wyborach. 
Konserwatywni wychodzą z 
urny wszędzie zwycięzko. 
Położenie Irlandczyków po
żałowania godne. Dotąd wy 
brano 105 konserwatystów, 16 
unionistów, 11 liberałów, 4 
parnelistów i 3 zwolenników 
McCarthy'ego. 

HONGKONG (Chiny). -
ZTuatula wyszło7,ooo wojska 
japońskiego w celu zwalcze
nia czarnej flagi w Tai-Wan-
Fu, na wyspie Formosa. Spo 
dziewają się walnej bitwy w 
d. 2oLipca. Południowa część 
wyspy Formosa spokojna. 

MADRID (Hiszpania). — 
Z Kuby donoszą, że powstańcy 
w)'rwał i szyny na drogach 
żelaznych pomiędzy Nuevitas 
i Puerto Principe, dworzec 
drogi żelaznej i trzy mosty 

BALTIMORE, Md.—Nr. 
28 Polonii baltiniorskiej z d. 
11 Lipca rb. nie zawiera ani 

zniszczyli i druty telegraficzne 
zerwali. 

GUAYAQUIL (Ecuador,) 
Poseł państwa. Ecuador w 
Lima, Peru złożył swój urząd 
oświadczając, że niepodobna 
mu uznawać nadal rządu tak 
osłabionego. 

CARACAS (Venezuela ) 
W zeszły czwartek wybuchły 
rozruchy w Valency i. Pow
stańcy zdobyli koszary i zabrali 
broń i amunicyę. Regularne 
wojsko się poddało powstań
com i ci zabrali kasę wojskową 
i ściągnęli 40 tysięcy dolarów 
przymusowego podatku Pow
stańcy są w sile 3,000 ludzi, z 
których 400 jest w Valencyi 
500 w Bolivas i 2 coo w dro
dze z Coro do Aren. 

LIMA (Peru.)— Stosunki 
pomiędzy Peru i Bolivia są 
naprężone. Dwa tysiące żoł
nierzy peruwiańskich wysyła 
rząd nad granicę Bolivii." 

Telegramy 
oryginalne dla Katolika. 
BUFFALO, N. Y. — 

Zjazd dziennikarzy się prze
jechał, — zjazd przyjechał, — 
zjazd się zjechał, — i zjazd się 
rozjechał. Większą byłaby 
pono radość w niebie z jed
nego nawróconego grzesznika, 
aniżeli z dziewiętnastu,, s p r a 
wiedliwych" redaktorów. 

BUFFALO, N. Y — Ze-
brani na zjeździe dziennika
rze, złożyli w drodze dobro
wolnej składki $16.00 wyraź
niej szesnaście dolarów i 
uchwalili sumę tę częściowo 
lub w całości użyć na nastę
pujące cele: 1) na szerzenie 
oświaty pomiędzy Polakami 
w całych Stanach Zjednoczo
nych, — 2) na udzielanie 
pomocy i wsparcia członkom 
w razach wyjątkowej i nagłej 
potrzeby, — 3) na materyal-
ne poparcie budowy Domu 
Emigracyjnego, — 4) na 
materyalne poparcie czytelni 
polskich w Stanach Zjedno
czonych, — 5) na materyalne 
poparcie pomnika Kościuszki, 
wznieść się mającego w 
Chicago, oraz 6) na pokrycie 
kosztów utrzymania Stowa
rzyszenia Dziennikarzy. Po 
potrąceniu wszystkich powyż
szych wypłat,reszta pozostała 
z sumy powyżej wymienionej, 
może albo pozostać w ręku 
kasyera, albo też może być 
złożoną w banku, za odpo-
wiedniem pokwitowaniem. 

BUFFALO, N. Y. — 
Autografy pozostawione przez 
zebranych redaktorów, wier
szem lub prozą, wydane zosta
ną w oddzielnej broszurce 
zatytułowanej: ,, Złote myśli 
redaktorów polskich w Ame-

) 1 ryce. 

BUFFALO, N. Y — Pan 
Złotnicki postawił wniosek, 
ażeby prasa zajęła się zbada
niem kwestyi, o ile dzienni
karze polscy, których przod
kowie pochodzili z innych 
krajów (mianowicie w prostej 
linii od Orangutanga lub 
Szympansa, jak to chce 
Darwin), mają prawo do 
nazywania sięPolakami.Wnio
sek jednogłośnie odrzucony. 

BUFFALO. N.Y.— Jeden 
z redaktorów postawił wnio
sek, żeby po zamknięciu 
obrad, wszyscy obecni gol
nęli sobie ,,jednego", na 
zdrowie każdego z obecnych 
i nieobecnych dziennikarzy z 
osobna. Wniosek jednogłoś -
nie przyjęty.Na żądanie, głosy 
jeszcze raz liczono i okazało 
się, że było 20 głosów, 
chociaż tylko 19 redaktorów 
było obecnych. Po iiniennem 
sprawdzeniu głosów, okazało 
się, że Slisz przysłał telegra
fem swój głos na korzyść 
wniosku i prosił o zaliczenie 
go do obecnych. 

nawet „mru —mru" o zjeździe 
dziennikarzy, pomimo to, że 
jej redaktor był przecież 
promotorem zjazdu. Za to w 
Nr. 29 kmotr Michał zacznie 
znowu rozmawiać z kmotrem 
Wojciechem. Bilety wejścia 
dla dorosłych ,, bezpłatnie' 
dla dzieci , darmo''. 

BUFFALO, N. Y. — 
Wnioski: żeby prasa polska w 
Ameryce stała zawsze po 
stronie robotników i broniła 
praw im przynależnych, —by 
prasa unikała jątrzenia różnic 
rasowych i religijnych, — by 
prasa nie popierała kościołów 
niezależnych, usuwających się 
z pod władzy Kościoła 
Rzymsko - Katolickiego — 
upadły. Smutne to, ale 
prawdziwe. 

Z R1W POLSKICH 
W AMERYCE. 

PRIMICYE.— W polskim 
kościele w Bay City, Mich., 
odprawił w niedzielę, 7 Lipca, 
wielebny ks. Stanisław Turski 
pierwszą ofiarę mszy świętej. 
Neopresbyterowi asystował 
proboszcz miejscowy wiel.Ks. 
Matkowski jako dyakon i 
wiel. Ks. Gresce, zakonnik 
od Zgromadzenia św. Ducha, 
jako subdyakon. Kazanie po
wiedział wiel ks. Proboszcz 
Kozłowski z Manistee. — Ks. 
Turski pochodzi z Królestwa 
Polskiego, z gubernii Kielec 
kiej. Studya gimnazyalne 
odbywał w Częstochowie i 
w Krakowie, studya filozo
ficzne i teologiczne w Rzymie, 
w Kolegium Polskiem O.O. 
Zmartwychwstańców. Następ 
nie rok kształcił się w semi-
naryum duchownem wCincin-
nati. Święcenia mniejsze i 
subdyakonat otrzymał w Rzy
mie z rąk Kardynała Wikare
go Ks. Parocci, a na dyakona 
wyświęcony został przez ks. 
Arcybiskupa Elder z Cincin
nati. Ostatnie święcenia ka
płańskie otrzymał w dniu 29 
Czerwca b. r. w Grand 
Rapids, z rąk ks. Biskupa 
Richtera. 

Młody ten, czystym polskim 
językiem mówiący kapłan, 
pozostanie w Bay Citv, jako 
asystentjwiel. Ks. Proboszcza 
Matkowskiego. 

WYDAWCA KATOLIKA 
p. Hieronim Derdowski, od
bywający obecnie podroż 
wizytacyjną po naszych dzie
dzinach w Stanie Michigan 
pisze z Bay City iż doznaj 
tam serdecznego przyjęcia. 
Zabrano go z hotelu w gościnę 
do pięknego polskiego pałacu, 
gdzie miał książęce wygody, 
i pojazd dano do dyspozycyi 
aby tem łatwiej mógł się 
komunikować z naszymi abo
nentami. Tak się mu tam 
też podobało, że cały tydzięń 
przepędził pośród dzielnych 
wiarusów, szczerze i otwarcie 
objawiających swą sympatyą 
do Katolika i jego wydawcy 
a zarazem redaktora. Co zaś 
jeszcze więcej przyjaciół na
szego pisma cieszyć powinno, 
to wzrost liczby abonentów 
Katolika w Bay City. Skut
kiem wizyty naszego majstra 
mamy tam teraz prawie tyle 
abonentów, ile w samejWino-
nie. 

BAY CITY, Mich. — Pan 
W. V. Przybyszewski na 
prawdę czyni przygotowania 
do założenia tu polskiej dru
karni, w jednym ze storów 
w «jego bloku przy ulicach 
i2tej i Washington ave., w 
businesowej dzielnicy miasta. 
Obecnie mularze i cieśle 

skrzętnie pracują nad po
większeniem tego stor u, by 
można w nim pomieścić tak 
drukarnią, jako też redakcyą 
polskiej gazety. —• Plotki o 
wrzekomych niedoborach ka
sowych, jakiemi tu pi zez 
pewien czas przeciwnicy poli
tyczni naszego byłego kasyera 
powiatowego bałamucili opinią 
publiczną, po odwołaniu przez 
gazetę republikańską BayCiiy 
Times. w kąt poszły. Pan 
Przybyszewski jest w najlep
szym humorze, a banki, które 
za nie^o, jako kasyera powia
towego, bonds stawiły i 
jeszcze przez sześć lat po 
upływie jego urzędowania 
wiązane będą swojemi porę
czeniami; przekonane o jego 
sumienności, drwią sobie ze 
złośliwej intrygi, ukleconej 
przez znane z podłości indiwi-
dua, aby obedrzeć ze czci i 
popularności jednego z najwię
cej zasłużonych obywateli 
naszego miasta. — Psom 
wolno i na Pana Boga'szcze
kać, a tarczą niewinnego jest 
prawo krajowe oraz jego 
czyste sumienie. 

POWIEŚĆ ,,Synowie Sza-
myla" drukująca się obecnie 
w Katoliku, originalnie napisa
ną została dla ,, Wielkopola-

Najsłodszego Sęrca Jezusa 1 
św. Wacława. Wyborowa 
muzyka polskiej kapeli będzie 
przygrywać, a rozmaite zaba
wy, jak strzelanie do tarczy, 
kręgielnia, rozdawanie premii, 
wyścigi, popis dzieci szkol
nych, próbowanie aiły przez 
uderzanie młotem i inne, 
uprzyjemnią pobyt gościom. 
Ice-cream, przekąski i wybor
ne napoją zadowolnią podnie
bienia, a obiad na żądanie 
i kolacya wieczorem dopełnią 
reszty. Dowiadujemy się, że 
z Winony i innych okolicz 
nych miast, wybiera * się 
mnóstwo osób na ten piknik, 
który świetnie już się zapo
wiada. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

uQB.ms&m'Emwmm. 
Shenectady, N. Y. 12 Lipca. 

Szanowny Redaktorze! 
W d. 4 Lipca mieliśmy tutaj u 

nas aż pięć pikników z paradą, po 
mieście, w której brali udział stra
żacy miejscy i pułk Polskich Uła
nów.Ci ostatni udali się po paradzie 
na piknik polskiej parafii, gdzie ich 
przyjął i uraczył wiel. ks. Proboszcz, 
w towarzystwie dwóch kleryków z 
Troy, N. Y., oraz parafian.Dochód 
z pikniku wynosi $450, wydatki 
$150, czysty zatem dochód około 
$300. Budujemy nową, plebanię dla 
księdza, fundament już położony,za 
dwa miesią,ce będzie wykończoną,. 

Z uszanowaniem 
Leon J. Reszka. 

nina'' w Poznaniu. 

PARAFIE chicagoskie wy
słały telegram do J. E. ks. 
Ledóchowskiego, z okazyi 50 
cioletaiego jubileuszu kapłań
stwa. 

Gazeta Katolicka i NoweŻycie, 
szukają ,,Gdzie jest schizma.'' 
Jeśli ją znajdą, to wielką by 
ogółowi „ przysługę zrobili, 
gdyby ją sobie zatrzymali.My 
bez schizmy obejść się może
my. 

Z CHICAGO donoszą, że 
na Jadwigowie zgoda i spokój 
panują. Jest nadzieja, że 
spokój zapanuje na dobre. 

RUDOLF Modrzejewski, 
syn Pani Heleny, pomaga 
przy budowie mostu przez 
Mississipi, w charakterze 
pomocnika przy naczelnym 
inżynierze. Nie kieruje zaś 
budową mostu, jak gazety 
europejskie mylnie donoszą. 

W CHICAGO wyjdzie 
wkrótce z druku historya 
Litwy, wydana nakładem 
Związku Narodowego ala 
swoich członków. 

W MAMTuWOC, Wis. 
Jan Wilda, Polak, liczący 81 
lat wieku popełnił samobój
stwo. Poderżnął sobie gardło. 

Z TOLEDO, Ohio donoszą, 
że były redaktor Kuryera p. 
Dałkowski otrzymał posadę 
klerka na poczcie. 

PINE CREEK,Wis.Odbył 
się u nas spis ludności i jak 
zwykle większa częśćPolaków 
zapisaną została nie jako 
Polacy, lecz za Niemców, 
Austryaków lub Rosyanów. 
Dopiero jeden z naszych 
dzielnych wiarusów zwrócił 
na to uwagę klerka miejskiego 
i zażądał stanowczo, by w 
księgach ludności Polacy jako 
Polacy figurowali. Za jego 
wstawieniem się, klerk przy 
rzekł zmienić i książka będzie 
naszemu wiarusowi jeszcze 
r$z przedstawioną do spraw
dzenia. Gdyby taki wiarus 
zrialazł się w każdem mieście, 
g4zie spis ludności się odby-
w;., toby księgi ludności 
wskazywały prawdziwą ilość 
P(laków w Stanach Zjedno
czonych i rządy musiałyby się 
z lami inaczej liczyć. 

tel 
się 
ko 

^)ODGE. Wis. W Czwar-
d. 15 Sierpnia odbędzie 

u nas wielki piknik na 
zyść kośoioła polskiego 

Shamokin dnia; 7 Lipca 1895r. 
Łaskawy Panie! 

Wdzięczny jestem wielce za to, 
że Pan w łamach swej gazety umieś
cił moją, słabą, obronę ks Jana 
Machnikowskiego, spotwarzonego 
niesłusznie, ale nie mogę być wdzię
cznym za to żeś Pan prywatny mój 
list — in extenso umieścił. Jakkol
wiek nie wyprę się ani jednego 
słowa w mym liście napisanego, to 
jednak żałuję żeś Pan to wszystko 
wydrukował. — Pisałem tylko 
prawdę, ależ dla druku można to 
było troszeczkę w bawełnę owmą,ć. 
— Szkoda! — Nie myślałem nigdy 
że Pan tak długą epistołę wpakuje 
całę do gazety, i dla tego właśnie 
pisałem długo" i obszernie, abyś 
Pau dobrze zrozumiał tę smutną, 
sprawę i krótko coś o tem w gazecie 
umieścił. Za bezinteresowną, obro
nę moje serdecznie dziękuję, i pro
szę o sprostowanie notatki jakobym 
nie był oskarżony. — Owszem 
byłem oskarżony i postawiony pod 
kaucyę ale przez kogo? Oto przez 
Jankowskiego, organistę. Widać 
przez kogo, po co i na co jestem 
zaskarżony Niektórym lu
dziom mato szkandalów dawniej
szych .... koniecznie im się chce 
nowych, i dla tego rzucają, się na 
prawo i na lewo aby tylko zawlec 
przed opinię publiczna imiona nie
skalane, aby pokazać światu: „wi
dzicie, nietylko moje nazwisko 
figuruje w gazetach, oto macie i 
inne nazwiska!" — dowodem tego 
„Patryota" i „Górnik" a kto do 
nich cńjgle pisze o tych brudach 
bardzo dobrze nam wiadomo. Posu 
wają się do tego że w lichych an 
gielskich gazetkach pisza po twarze 
jakoby ks. M. miał dać Czajorom 
500 doli. aby tylko skarżyli. — 
Jestto po twarz, dowodem czego jest 
akt są,dowy przez Czajorów w dniu 
28 Czerwca po południu, przed 
sędzią, D. J. Lewis zaprzysiężony a 
opiewają,cy że „Czajorowie ani 
„pośrednio ani bezpośrednio, ani 
„oboje razem, ani żadne z osobna 
„nigdy od ks. M. nie otrzymali 
„ani 500 doi. ani żadnej innej 
„sumy na prowadzenie sprawy 
Teraz przypatrzmy się co uczciwe 
gazety czynią,?— Albo tego wcale 
nie rozmazują, i milczą, zupełnie 
o tem, albo odpowiadają, ostro,,Hy-
laremu" (Hylary znaczy po łacinie 
„podchmielony") że jego paszkwilu 
nie myślą, drukować. 

Aby dokuezyć ks. M. — „Pa-
tryota" umieścił też wiadomość, że 
ks. Machn. wyklął z ambony 
„Polaka w Am." Jest to fałsz 
wierutny, bo jeśli ks. M. nie wy 
klinał „Pol. w Am." dawniej,kiedy 
tenże ciągle szarpał księdza M. to 
go też teraz nie potrzebował wykli
nać. „Patryota" chciał się przypo
dobać tym którzy mu płacą za to, 
aby czernił księdza M. i dla tego 
aby „Polakowi w Am." i samemu 
ksigdzu M. na złość zrobić. 

Do tego czasu zdaje im się że 
tryumfują, ale przyjdzie czas że 
cały świat pozna i obaczy ich 
czyny. Początek końca już się za
czyna. Krwawe zajścia niedawne w 
w Omaha tego dowodem. — Kto 
tam był? Kto tego narobił? Kto 
ziarno niezgody zasiał? Co dalej 
będzie? Cóż znaczą, drukowane wy-
ją,tki listów takich osób które gdy 
świadczą, na Tadeusza — to są, nie
g o d n e  w i a r y ,  n i e w d z i ę c z -
ne, i t. d.,ale gdy tych samych osób 
świadectwo potrzebne Tadeuszowi 
na Jana, wtedy cały świat ma wie
rzyć świadectwu tych samych osób 
przez Tadeusza potępionych i na-' 

piętnowanych jako niegodnych 
wiary! Bauer, das istetwas anderesl 

„Trubel" w jaki mnie przy 
tem wszystkiem chcą, wcią,gn%ć po
wstał z tego że za czasów gdym 
redagował „Polskę i Litwę" współ
właściciel tej gazety napisał list 
rozumie się po angielsku, do jedne
go organisty. Ponieważ już wtedy 
intryga na nas się kuła, przeto ów 
organista odesłał ów list do „Pola
ka w Am" ubolewają^ że to j a go 
gwałtem chcę przechrzcić na Jan
kesa, bo piszę do niego po . angiel
sku. Tymczasem to pisał był Ame
rykanin Thomas. Na komentarze 
„Polaka" i owego organisty, od
powiedziała „Polska i Litwa" kilku 
ostrymi komentarzami, za które w 
swoim czasie nikt się nie upomiał. 
Dopiero teraz gdy sprawa staje się 
głośną, tó i mnie się dostała skarga 
ale s% zarzuty i zarzuty, są, skargi i 
skargi i mnie ta skarga zaszczyt 
przynosi ze względu od kogo wy
szła. Nic mi nie zrobią,, bom nie 
zawinił, a przecież będę w bardzo 
dystyngowanej kompanii boć tam 
wtedy i głośniejsza będzie od mojej 
sprawa. Dosyć na dziś. Kiedy Łaska
wy Pan wpakował mój prywatny 
list do gazety, niechże teraz to ko
niecznie wydrukuje. 

Uniżony sługa 
Leon Machnikowski, 

Joliet, 111. 13 Lipca l895r. 
Szanowny Redaktorze! 

Zechciej w łamach KATOLIKA i 
o naszej parafii parę słów umieścić, 
gdyż nigdy nie czytaliśmy o parafii 
św. Krzyża w Joliet, 111. Nie 
pisaliście nawet, że mamy teraz 
innego proboszcza w osobie wiel.ks. 
B. Pawłowskiego, będącego u nas 
już przeszło miesiąc. (Przepraszamy 
szanownego korespondenta, ale do
nieśliśmy o tem szczegółowo w Nr. 
24 KATOLIKA z d. 13 Czerwca r. b. 
P r z y p .  R e d . )  

W niedzielę odbyło się po
święcenie naszego cmentarza para
fialnego. Wielebni księża i towarzy
stwa wyruszyli o godz. 3ej po 
południu z kościoła i udali się na 
cmentarz, gdzie wiel. Ojciec Cy
prian proboszcz kościoła św. Jana 
w Joliet, dopełnił aktu poświęce
nia. Kazanie zaś wypowiedział nasz 
ks. proboszcz wiel. ks. Pawłowski i 
do łez obecnych wzruszył. Oprócz 
tego było także dwóch innych księ -
ży. Po dopełnieniu aktu poświece
nia, nasz ks. proboszcz, znany ze 
swej polskiej gościnności, podejmo
wał księży w plebanii. Nasz pro
boszcz zakłada prócz tego szkołę 
parafialną, której tu dotąd nie mie
liśmy, pomimo to, że było tu zaw
sze około sto dzieci, któreby chęt
nie do szkoły chodziły, gdyby 
takowa istniała. Pracy jest w Joliet 
bardzo dużo, tak, iż każdy, który 
chce pracować,robotę dostać może. 
Prócz tego odpowiednie kroki 
poczyniono do wystawienia dwóch 
nowrych fabryk, z których jedna 
kosztować będzie dwa miliony dola
rów, druga 2^ miliona. Tymczasem 
niech to wystarczy, później wigeej. 

Z uszanowaniem 
Jeden z obecnych. 

Menominee, Mich. 16 Lipca. 
Szanowny Redaktorze! 

Nasz kościół polski zostałone-
gdaj zamkniętym z rozkazu prze-
wiel. ks. biskupa Yertina. Po 
odjeździe wiel. ks. Fr. Baranow
skiego do Ironwood, mieliśmy w 
naszej parafii ciągłe burze. Cześć 
parafian życzy sobie powrotu ks. 
Baranowskiego, druga część chce 
utrzymać i nadal wiel. ks. Bienia-
rza. By zapobiedz dalszym rozru
chom, przow. ks. biskup, wezwał 
do siebie do Marquette w. ks. Bie-
niarza i polecił mu kościół natych
miast zamkną,ć, co też ten uczynił 
w towarzystwie tutejszego ks. dzie
kana. 

Smutne jest teraz nasze poło
żenie. 

Z uszanowaniem 
Parafianin. 

tiSa&leiia masę A M i 
kowa. 

Najlepsza maść na swiejie na 
rany, pochodzące z cięć, przetarci* 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane rę^e, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pienią,dze bgd^ 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

JEaqle Pharmacy w Milwaukee, 
Zdrowe dzieci. 

pochodzą, od zdrowe! matki. A 
matki bgdę zdrowe, jeśli używać 
będą; Dr. Pierce'a Favorite Pres
cription. Po nad to lekarstwo, 
żadne inne nie może tyie siły 
dodać kobiecie 1 pomódz jej zdro-
wiu. Zmniejsza bóle 1 inne doleg
liwości przy porodzie, wspiera 1 
wzmacnia osłabione i karmiące 
matki i dodaje siły pokarmom, 
Jestto lekarstwo ożywiające i 
odświeżające, uspakaja nerwy 1 
l*czy ze wszystkich słabości kobie
cych. Nawet chroniczne „dolegli-
wości kobiece" i osłabienia Jęczy 
skutecznie. Raz użyte, zaraz poma
ga. 

Dehkacue słabości kobiet 1 
mężczyzn, ptkiekolwie« by były, 
leczy spiesznie i stanowczo. Za 10 
centów w znaczkach pocztowych 
poślemy opieczętowaną książkę & 
illustracyami. World's Dispensary 
Medical Association. 663 Main 
Street, Buffalo, N. Y. 
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