
Z Dnluth, Minn. 
Młodzież w naszej polskiej 

parafii juź do tego Btopnia 
rozpsuta, że ludzi poczciwych 
spokojnie idących do Kościoła, 
napastuje. 

Jeden taki swawolny łobuz to 
evn Bejenki, luny Jana Pol-
SKiego, inny wreszcie nyti 
Borskiego. 

Onegdaj wiele luizi przy 
kościele słyszało, jak te łobuzy 
przedrzeźuiali ludzi idących 
do polskiego kościoła na 
nabożeństwo. 

Jeżeli ojcowie tych urwisów 
nie naprowadzą ich na lepszą 
drogę, to postaramy się o 
oddanie ich do szkoły popra
wy, gdzie ich nauczą porząj 
ku, posłuszeństwa i sprawied
liwości oraz szacunku dla 
bliźaich. 

Stanisivw Dunowski. 

% Bay CUy 
(MICH). 

5 Maja. 
Będą temu 3 tygodnie, jak 

spotkałem w lokalu Weitera 
agenta od Detroiokiej Prawdy. 
ob. M. Glińskiego. Agent 
tam prawił kazanie o swojej 
gazecie, a włąśnie cedził przez 
usta te mniej więcej słowa: 
,,Prawdzie wolno p ;sać na 
Niedzielą, co jej się tylko 
podoba, wszelako Niedzieli nie 
wolno nic pisać na Prawdą,bo 
gdyby pisała, Ks Biskup Foley 
odjąłby jej aprobatę, gdyż 
bardzo Laskowskiego szanuje." 
— Rozśmiałem się w duchu 
i zapytałem, czemby Laskow
ski na ten szacunek zasłużył 
-— czy nie czasem tem, że 
Prawda nazwała Polaków 
podłemi, płatnemi kłamcami? 
— albo też może tem, źe 
Prawda popiera Stowarzysze
nie A. P. A. 

To obraziło łycha do naj
wyższego stopnia. Powiedział, 
że tak nigdy Prawda Detr-
nie pisała. Wydobywam tedy 
z kieszeni Kuryera, Nr. 47 z 
mioionego roku i pokazuję mu 
artykuł z nagłówkiem Kłam
stwa Prawdy. przesiany z 
Detroit; pokazałem czarne na 
białem, jak to machery od 
Prawdy przyiimją się Apias 
tom. 

Potem w vlem / kiesze
ni atar ;v ..ni fin • Prawdy i 
pokazałem mu, | ogadankę 
„Tomnia* z Murrinetn" —jak 
to pism*Iii od Prawdy nazy
wają Polaków demokratów. 
Łych " odpowiedział, że w 
zapalczyw< śji walki wyborczej 
może ligało nię trochę o<nro, 
lecz on wtenczas nie był w 
Detroit, tylko w Milwaukee. 

W tem wszedł pan P. Na
turalnie, zapoznaliśmy go z 
agentem od kłamliwej Prawdy. 
Łych przemawiając do pana 
P., nie wiedział, jak ma śtojeć, 
czy na jednej nodze, czy na 
dwóch. Pan P. traktował go 
z lekceważeniem; gdy łych 
oświadczył, że Laskowski go 
publicznie przeprosi, w Praw
dzie, pan P. tylko się rozśmial. 

Potem w najbliższym nu 
merze Prawdy znalazłem, 
zamiast przeproszenia, brutal
ne kśLUiłstwa o winońskim 
"Katoliku. — Hej, panowie 
filozofii A któż to więcej 
aopadó *, on/.cieratw 1 podbu
rzali robi, jeżeli nie wy, w 
waszej republikańskiej Praw
dzie? Bródnie i oszczerstwa to 
okrasa w waszym szpargale. 
Ozy to nie wstyd i hańba 
dla pisma polskiego 1 niby 
katolickiego, popierać Apias-
tów i nazywać własnych roda

ków podłymi kłamcami? 
Jeżeliby Katolik na prawdę 

chciał przeprowadzić się do 
Bay City, to aai republikańska 
Prawda, rani iafamisowska 
Polonia w Ameryce nie będzie 
mogła temu przeszkodzić, 
zwłaszcza, że opinia publiczna 
u nas jest za panem Derdów 
skim. 

Pragnąłbym, aby agent od 
Prawdy jeszcze raz się poka
zał tu w Bay City. Poszłoby 
mu podobnie, jak lekowemu 
szpiclowi z Erie przed gma 
chem sądowym w Cleveland. 

A. N. 

Z BremoDd 
(TEX). 

1 Maja, 3894. 
Autor korespondencyi z Żmi

grodu w Echu,datowanej zKwietnia 
b. r., dobrze jest znany Polonii 
Bremondskiej. Jest to ten sam, co 
będąc jeszcze w starym kraju, w 
G-ahcyi, zapisywał biedaków do 
Ppłudniowe] Ameryki (South Ame
rica), nie mając do tego najmniej
szego upoważnienia. Kłamał, że 
South America to jest Słodka 
Ameryka. Wielu łatwowiernych 
dało mu się uwieść, płacąc po 
kilka centów za zapis, ale skoro 
się przekonali, że ich oszukuje, 
sprawili mu łaźnią, aż mu gnaty 
trzeszczały. Ledwie się wyleczył, 
sam wyniósł się do Ameryki. 

Tu podobne podłe rzemiosło 
zaczął prowadzić, i z początku mu 
się udawało, lecz teraz już każdy 
uczciwy człowiek go się strzeże. 

Kilkanaście lat nazad, gdy tu 
jeszcze kościoła nie było, a nabo 
żenstwo odprawiał pewien polek' 
kapłan w domu prywatnym, miał 
ów pisarz dobre czasy. Albowiem 
ohytrością SWOJĄ zdołał owego 
dobrodusznego kapłana opanować 
tak, że zrobił z nim, co mu się 
żywiiie podobało. Niedzielna ofiara 
szła do kabzy pisarza z pod 
Ztnigroda. a on kupował za nią 
!->erbeluchę najgorszego gatunku. 
Po nabożeństwie zaczynała się 
hulanka. Byłem świadkiem, 1 to 
nieraz, iak na stole, służącym za 
ołtarz, na jednym końcu leżał 
jeszcze mszał i inne rzeczy kościel
ne, a na drugim flaszka z wódką. 
Oj, były to czasy, były wtedy! 
Szkoda, że z? śmiercią owego 
kapłana, ustały — na zawsze. Nic 
więc dziwnego,że ów pisarz narzeka 
w Echu na ciężkie czasy. 

Próbował nikczemny pisarz 1 
następnych kapłanów w taki sposób 
owładnąć, lecz nie wszyscy księża 
są jednakiego usposobienia. Wie
lebny ks. Litwora od razu 
poznał tego łotra nikczemność i 
nie dał mu do siebie przystępu, za 
co obecnie ów grzesznik szarpie 
jego sławę 1 potwarze nań rzuca 
przez gazety. 

Jest tu jeszcze pewna łotrowska 
zgraja, z' kilKu osób złożona, która 
nie mając żadnego poćzucia religii 
nego, ni poszanowania dla władzy 
duchownej, skrzętnie mu w prze
śladowaniu władzy duchowne] 
pomaga. Pisarz z pod Żmigrodu 
pewnego razu chciał się przychlebić 
hersztowi owej zgraj 1, więc nama
wiał mu kostumerów, 1 przy tem 
sporą sumkę u niego przepił na 
kredyt. Gdy właściciel upomniał 
się zapłaty, dostał odpowiedź, że 
agent, namawiający saloniśclfe 
kostumerów, za trunki płacić nie 
potrzebuie. Dał mu wtedy herszt 
zapłatę, 1 to samymi twardymi, że 
potem musiał odchorować coś trzy 
miesiące. A łeb jego, pokryty 
siwizną, który ma tyle dziur, ile 
nikczemnik lat dźwiga na swoim 
grzbiecie,u maczali mu w brzydkiej 
nieczystości. 

Ale kruk krukowi oka nie 
wyfcole. Później łotrzy się prze
prosili i zamach uknali na wie
lebnego ks. Litworę. 

Zgraja ta do kościoła, ani do 
spowiedzi, nie chodzi. Dla nich 
salon jest kościołem, a fałszywa 
przysięga spowiedzią. 

Na tem kończę, nie ehcąc tak 
poważnemu pismu jak KATOLIK 
zabierać dużo miejsca. Wystarczy 
mi, żem łotrów zdemaskował wobec 
publiczności. 

Farmer z Bremond, 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Zapłacili za Katolika. 
Winona, Miecz. Kowalewski 
Milwaukee, J.J.Hof Land Co. 
Chicago, Jan Bednorz 
Quinnesec, Ed. Krajdocha 
Chicago, Piotr Okoniewski 

" Albert Milewski 
" Jan Gołębiewski 
" Antoni Staszkiewicz 
" P. Wąsowicz 
" Jul. Gołębiewski 
" R. Kosiński 
" Józ. Okoniewski 

Albany. Jan Langner 
Halletsville, A. Stankiewicz 
Menasha, Fr. Nowak 

" Jan Eskowski 
" Marcin Wiatrowski 
" Michał Szrajber 
'' Stanisław Kozłowski 
" Józef Wróblewski 
" Michał Szydzik 
" Wiktor Szydiewski 
" Józef Szrajber 
" Andrze] Brzozowski 

Berim, Felix Łukaszewicz 
'' August Młyński 
" Tomasz Gierłowski 
" Józef Łabuda 
" Maciej Olbrenc 
" Andrzej Arbatowssi 
" Wlony X. Możejewski 

Ashton, Andrzej Smidra 
Louisville, Jan Richter 
Lemon fc, Józ. Kacban 

" P. Gburczyk 
Otis, Stanisław Hyska 
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Z Lndiiifftoii. 
(MICH.) 

Bractwo św. Józefa miało w 
dniu 15 Kwietnia b. r. swoje rocz
ne posiedzenie. Nasamprzód urzęd
nicy złożyli swe roczne sprawoz
dania, i ukazało sie mianowicie, 
że kasa i książm finansowe w 
najlepszym porządku. 

TW.hodu w minionym roku 
było Slby.y*. -

Rozchodu było $113.05/ z 
poprzednich lat było dochodu 137.18 
zatem majątek bractwa wynosi 
$212.05. 

Wybór zarządu na rok dalszy 
wypadł jak następuje: 

Antoni Borski prez. rok 2gi. 
Antoni Bejtka, yice-prez, 
Alexander Czapran, sekr. prot. 
Wojciech Wojtaszak,sekr. fin. 
Józ. Szatkowski, kasyer rok 2gi. 

O p i e k u n o w i e  k a s y .  
Franciszek Janiak. 

Franciszek Czapran. 
Franciszek Rozpłoch. 
Tomasz Budny. 
O p i e k u n o w i e  c h o r y c h .  

Franciszek Bejtka. 
Antoni Walczak. 
Marciu Mąkowiecki. 
Marcin C'ślewicz. 

M a r s z a ł e k .  
Marcin Pol cen, rok 2gi. 

D y r e k t o r  c h o r y c h .  
Michał Sniegowski. 

O d ź w i e r n y .  
Franciszek Majewski. 

C h o r ą ż o w i e .  
Józef Górzyński. 

Jakób Sniegowski. 
K o m i t e t .  

Walenty Walczak. 
Franciszek Ptaszyński 
Antoni Bejtka. 

Przy tej sposobnościpodajemy 
niektóre uwagi o naszej osaazie 
Jest nas tu Polaków 60 rodzin. 
Pochodzimy po większej części z 
W. Księstwa Poznańskiego. Pol
skiego kościoła me mamy, lecz 
wspólnie z katolikami innej naro
dowości uczęszczamy do jedynego 
tutejszego kościoła katolickiego, w 
Rtóryin kazania bywają angielskie. 
Na spowiedź zjeżdża dla nas Pola-
kow wielebny ks. E. Kozłowski z 
pobliskiego Manistee, za co jesteś
my mu niewymownie wdzięczni. 

Prawdziwie ciężkich czasów 
jeszcze tutai nie zaznaliśmy. Nie 
jest u nas w tym roku tak źle, jak 
czytamy o innych miejscowościach. 
Wszelkie roboty tak są w biegu, 
jak zwykle każdego roku, prawie 
wszyscy są w robocie, lecz co praw
da poujraowały kompanie po 13 
centów dziennie. Jednakowoż jes 
teśmy tymczasowo zadowoleni i 
pracujemy naszym bossom szczerze. 

Z uszanowaniem 
Alex. Czapran, sekretarz prot. 
Antoni Bor ski, prez, 

W GROCERNI BRACI GRIE 
SEL W Winonie, przy starym 
Siennym rynku, znajdziecie tylko 
najlepszy towar, a mianowicie: 
kawe, ser, świeżą Wołoszczyznę i 
t. d. — suszony i zaprawiony owoc, 
ryby i t. d. — Na wesela i uczty 
lub powszednie potrzeby domowe 
najlepsze wina 1 wódki. 

Organista 
i 

nauczyciel 
posiadający długolet
nią praktykę w tym 
kraju, władający ję
zykiem polskim an
gielskim i niemiec
kim,oraz zaający pod 
każdym względem 
fach organistowski, 
poszukuje posady —• 
najchętniej na far
mach. 

Bliższe wiadomości 
w Redakcyi 

KATOLIKA. 

T»uia Jazda 
na, li olei St. Paulsbiej. 

Kolej Chicago, Milwaukee & 
St. Paul sprzedawać będzie tykiety 
ekskursyjne do różnych stacyj w 
Północnej Iowie, Zachodnie] Min
nesocie, Północnej Dakocie, Połud
niowej Dakocie, Montanie, Idaho, 
Manitobie, Utah, Wyoming i in
nych południowych oraz południo-
wo-zachodnich Stanach. 

Względem bliższych szczegółów 
zgłosić się do agentów tej kolei — 
w Winonie na South Shore Depot 
kolei C. M. & St. Paul. 

Ilt\ JAZDY 
pociągów kolejowych 

w Winonie 
Chicago, Burlington & Northern 

Na północ. 
Depart. Arive. 

Chicago, St. Louis & Peoria Ex. 4:00 a. m. 4.50 a.m 
Chicago Express 10.30 a. m. 10.20 a. m 

Na południe. 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. 111. 11:10 p. m 
Chicago &St.Louis express 10.30 a. m. 10.20 a. m 

wszystko dzienne 
' Chicago & Noith western. 

Odjazd pociągów 
Na Wschód. 

Chicago morning passenger Ex Sunday 6:40 a. m 
Chicago evening passenger (ex sun) 8:50 p. ni 
Chicago Morning passenger daily 10.40 A. M. 

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

Przybycie pociągów. 
Ze Wschodu. 

Ckśca o Morning Passenger, No 3 (Daily) 6:00 A.M 
Chicago EveningPassenger,No. 1 (Ex. Sun.)7:2o.P.M. 
Chicago Mor ng Passenger Nr. 7 (Daily) j 8.30A.M. 

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 > 5 (Ex. Sun.) t;c0 P. M 

Chicago, Milwaake & iSt. Paul-
Na Wschód. 

Rock Island dai expess (ex Sun. 
Chicago express (daily. 
Fast Mail (daily] 
Chicago vestibuled [daily] 

.Na Zachód. 
Chicago express (daily] 
Chica o vestibuled (daily) 
Fast Mail [dailyj 
Rock Islan daliv express 

v v a "  >  \  D i r a i C ń .  

Trains a* W basha: 
Passenger for /hunt ota 

CHIPPED rALLEY DIVISIOv. 
Trains ;u /abasha: Depart 

Passenger 1:30 p. m. 
For Menomonie t : t o  p. m 

SOUTH KR' MINNESOTA DIVISION. 
Passenger leaves La Crosse 8:40 a. m. 
Passenger leaves La Crosse 11,10 a. m. 

Winona & Southwestern. 
.Depart. Arrive. 

3:40 p. m. 11:55 a. m. 
8.00 a. m. 7:13 a. a. 

Depart 
11:24 a. m 
6:32 p. m 
9 : 5 9  P- m 

11:17 p. m. 

3:40 a. m. 
4:08 a. m. 
xt:49 a. m 

:i4 . pro 

Depart. 
•:oo a. m 

Passenger 
Accommodation 

GreemBay Line. 

Green Bay Passenger 
Depart. 

9.00 a. m. 
Arrive. 
4.00 p. 

THE VALUE OF MIM£ 
KAHT1 

(Znaczenie Minnekahty). 
Oto tytuł świeżo wydanej, 

pigknej obrazkowej książeczki, opi-
suiący naturalnie ciepłe kąpiele 
(Hot Springs) w Południowej 
oraz zbawienne działanie tych wód 
na reumatyzm, neuralgią i choroby 
nerkowe. Eficaemplarz tej książeczki 
dostanie darmo od generalnego 
agenta pasażerskiego kolej Chicsgo 
& North Western każdy, kto go 
stownie zażąda, załączaiąc dwu-
centowy znaczek pocztowy. 

R Y B Y "  

świeże solone i wędzone 
— oraz — 

OSTRZY Crl 
przedaje w miejscu i rozsyła 

nawet do 'dalekich stron 

J. S. Johnson 
1234 Main Str. 

Crreeii Bay Wis. 

WYSTAWA 
wiosenna 

DAMSKICH 
KAPELUSZY 

podług najnowszej 
francuskiej mody. 
Janowa Bocfcel 

221 E. 3rd Str. 
Wise&s, Wan. 

Tanie ryby 

RYBAK 

C. SCHILLER 
w fljrreeii ISay, Wis. 

384 N. Jefferson Str. 
poleca świeże 

RYBY 
• ® 

z rzek i jezior. 
Sprzedaje ]e bajecznie tanio 

rozseła jaknajdalej sprzedawcom z 
drugiei ręki, w bezpiecznem opa
kowaniu. 

Sprzedaje także i ła 

RYBY SOLONE 
oraz 

RYBY WĘDZONE. 

14-KARATOWA 
ZŁOTA PŁATKA 

"Wytnijcie to i przyślijcie 
8woj<-m n< z^ifkiem 1 adresem, 

pi ślemy wam ten zegarek ekS' 
item do oglądniącia. Gwa-

j ancy^ na 5 lat i łańcu-' 
e/ek z brelokiem poślemy 
rf.wnocześnie.Ogiądnijcfe 
) o a rkoro osądzicie, 2e to 
się opłaci, zapłaćcie te 
ceną $2.75 i naleźytośC 
t kepmewą a zegarek do 
wa- będzie należał, Jest 
piąknie grawirowąny I 
pod gwsrancyą idzie jafc 
najlepszy w świecie, a wy» 
gląda jak szczerozłoty ze* 
garek. Piszcie dziś, ofer« 
ta taka sią nie powtórzy. 
THE NATIONAL 

Mlg. and Importing Comp?„ 
\ 334 Dearborn St., 

CHICAGO, ILLINOIS. 

Pieśni Kościelne. 
Pan Organista 

JÓZEF GOŁUSZYŃSKI 
1928 Alice Anna Str, 

Baltimore, M. D. 
wydał zbiór najpiękniejszych nieśni 
kościelnych dla dzieci. Książka ta 
obejmuje przeszło 200 stronnic dc 
brego druku i zawiera najwięcej 
po kościołach polskich śpiewane 
pieśni, z dodatkiem Godzinek, 
Gorzkich żali 1 t. d. 

•Jest to śpiewnik kościelny 
przystępny i bardzo przydatny dla 
dzieqj, przeto poleca się przewie
lebnemu Duchowieństwu 1 Czci
godnym Rodakom, dbającym o 
utrzymanie śpiewu polskiego po 
polskich kościołach w tym kraju, 
aby raczyli się przyczyniać do 
rozpowszechnienia tego cennego 
wydawnictwa po domach polskich 
w Ameryce. — Kogzfcuje tylko H5 
centów. Kupującym w większej 
ilości daje się wysoki procent. 

Żywoty 
Ś W I Ę T Y C H  P A Ń S K I C H  

IS,  f l f t lBA Sl iŁSei  
sprzedaje Księgarnia H. DERDOWSKIEGO w Wioona 
Minn., po cenie 

$6.00, w dobrej oprawie. 
^ ^ • 

Wspnniałe to rlzieto powinno znajdować się w każdym 
polskim domu. gdyż jest nietylfco dziełem pamiątkowem, ale 
i nabkowem. 

Księga ta w^iv przeszło 7 funtów, bez opakowania, 
trzeba wię,! zamiejscowym do powyższej Ceny przesiać na 
o płaceń i« poczty 70 centów. Kto chce sam przesyłkę op Ja ci 
przy odb :orze, temu poślemy Exprefiem. 

Z a m a w i a ć  sobie i  pieniądze przesełać pod adresem: 

H. DERDOWSKI 
59 E. Snd Htv. 

WIJVOUTA, 9KHTO. 

"WHITE BEAVER" 
[D. FRANK POWELL, M. D. 

LEKARZ I CHIRURG 
ŁA CROSSE tP- O. Box 557.) WlSCOtfSIjtf. 

Uzyskał dvplom w r. 1873 w Kolegium Medycznem w Louisville, 
Ky. Promomowany w Szkole Medycznej w Kentucky, gdzie wykładał 
anatomią. Lekarz wojskowy regularnej armii Stanów Zjednoc yc-ujcb 
egzaininuiąey chirurg ltd. 

C H O R Y  
znajdzie pomoc i ulgę 1 będzie błogosławił IĆatelika, który mu do 
mnie wskazał drogę. 

<4ŁABOS€ KOBIET I DZIECI 
ustsjp'0 przed moją sztuką,. Wykonuję najdelikatniejsze 1 naj

trudniejsze operaeye chirurgiczne w moim ofisie w La Crosse. 
Codziennie mnogie osoby szukają, u mnie pomocy w zastarzałych 

chorobach i cierpieniach płucowych a 
C H O B E  O C Z Y  

słabości Kobiece 1 wogóle płciowe tak u kobiet jak u mężczyzn, jako 
też nadwerężenia wątroby, serca, nerek itd. leczę tak szczęśliwie, że zna 
mnie z tego cały stan Wisconsin. 

Tvm, którzy przez tajne grzechy wycieńczyli swe siły lub zmarno
wali zdrowie, mogę dać gwarancyą, że odzyskają zupełnie zdrowie, 
poddajęc się kuracyi przepisanej przezemnie. Strzeżcie siq młodzi lu
dnie, byście nie popadli w umysłowe 1 

FIZYCZNE KALECTWO 
,,!\Iądrej głowie dośo na słowie." 

W mnogich listach zapytują mnie, ozy ja przez allopathią, 
elektryczność, liomepatyą cz\ tez przez czary. Odpowiadam, że promo
mowany zostałem na doKtora przez dwa najznakomitsze Medvczne 
Kollegia Allopatvczne w Ameryce, gdzie mnie uczono leczyć środkami 
chemicznemi i naukowemi. Miałem też sposobność nauczyć się 
Irdyan leczącej mocy różnych ziół i traw, od niepamiętnych czasów • 
do leczenia chorób używanych. 

Naukę odebraną w Kolegiach i od Indyaa sam kilka lat doświad
czałem w praktyce 1 wyrc ? sobie własną metodę leczenia. Elek
tryczność, magnetyzm, galwauizm, 11; paniny chemicznie, wyskoki ji 
soki, jakie dają 

ROŚLIBY I KORZENIE 
znajdują w mojej praktyce należyte zistósowanie, o ile nakazuje to 
zdrowy rozum i dt;S.vu\C\.^?nie. 

Lec^ę lakż': Jistown.e. Choremu, który zasika moU-j rady piśmien
nie, posyłam tio wypełnienia blankiet z rozmaiteim zapytaniami. Le» 
aarstwa także na żądanie posełam przez j»ocztę lub expre?em. 

Ponieważ w t<-j ckolc/ znajduje się wiele osób nazwiskiem Powell 
przeto upraszam napisać na rogu koperty u góry WHITE BEAVER^ 
pod którym to pseudonimem znają mnie' różne szczepy Indyańskie w 
Ameryce. 

W końcu ostrzegam Szanowną Publiczność pr/.ed. oszustami, którzy 
włócząc śię po kraiu, kłamiąc, iż wysłani zostali z mojego ramienia. 

8®" LEKARSTWO I>r Powella z La Crosse na kaszel i 
phica — White Beaver; s Cough Cream Sprzedają wszystkie apteki * 
Winonie. Godłem tego lekarstwa jest pópiersiś panny w czapeccc* 
tureckiej.- x i 

Baczność! — W poniedziałki;Biuro moje 
w La Crosse zamknięte. " i<! w 


