
•w •W 

.r~ 
8 

W/"-VJ"-y*!l^r\"*f^'-J'1-'1 '•', W'ti!1' ^'.J'^j i' "•" *•. 

^ „:- .,;j- 1,; W^S3J? ' 
f^S,; -s^prg^ 

łlB^ 
^F,3 

Tanie maszyny 
do szycia. 

W drukarni Katolika wy
stawione są na sprzedaż ma 
szyny do szycia najlepszego 
systemu, z 3 ma szufladkami 
po każcie] stronie, po części 
jeszcze w opakowaniu takiem. 
w jakiem je przysłano z fabryki 
z New Yorku. 

Cena $25.00 
Przed nastaniem obecnych 

ciężkich czasów każda taka maszy
na kosztowała 45 dolarów. 

POCIECHA 
dla cierpiących, 

Sławnv lek^rzL* Crossu Df. 
FRANK POWEŁŁ 
(White Beaver) będzie z pew
nością w ten Czwartek, 6 
Września, w Winonie, i przyj* 
raowaó będzie chorych od 
rana do wieczora, w hotelu 
na dworcu kolei North Wes
tern. 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

WIELEBNY X. PRO
BOSZCZ Jan Hieronim Cie
szyński opuścił w poniedziałek, 
3 Września. Winonę, pożeg
nawszy się z parafianami w 
ostatnią niedzielę, w czeskim 
kościele. Na odjezdnem po
wiedział nam, że taka była 
woła Biskupa, a ta jest dla 
niego rozkazem. Jego zdaniem, 
już i on w krótkim czasie 
byłby tu zaprowadził pokój i 
zgodę, zwłaszcza, że już w 
dniu 1 Sierpnia, na polskiem 
walnem zebraniu w szkole 
iryskiej, dostał przeciwną 
Biskupowi partyą do tego, iż 
przyrzekła być posłuszną wła
dzy dyecezyalnej i wiernie stać 
przy kościele rzymsko-kato
lickim. Sam nie bardzo 
wyrywał się do Winony; nie 
chodziło mu o nagromadzenie 
majątku, lecz o szczęśliwość 

^doczesną i wieczną dusz swojej 
opiece powierzonych. Z roz
czuleniem żegna rodaków 
bogobojnych w Winonie, a za 
złych modlić się będzie, aby 
im Pan Bóg udzielił łaski, iżby 
w jaknajkrótszym czasie zdołali 
odzyskać drogę prawości, z 
której zbłądzili. Jeśli następca 
jego więcej, niż on, będzie 
posiadał siły ducha, i większy 
wpływ na pobalamuconych 
wywierać zdoła, to z tego on 
sam najwięcej będzie się 
cieszył. 

Wiel. ks. Cieszyński wraca 
na dawniejszą swoją parafią, 
w Fairmont, w południowej 
Minnesocie. 

NOWY PROBOSZCZ. — 
Od niedzieli, 2 Września, jest 
proboszczem parafii św. Stani
sława Kostki w Winonie 
wielebny ks.Jakób Pacholski, 
dotychczasowy proboszcz pa
rafii polskiej w Minneapolis, 
w sąsiedniej dyecezyi St. 
Paulskiej. 

KsiędzaPacholskiego dobrze 
znają Polacy w Winonie, gdyż 
przed 8 laty pierwszą mszą 
świętą odprawił w tutejszym 
polskim kościele i potem z 
Minneapolis często bywał 
w gościnie u wielebnego 
ks. proboszcza Byzewskiego. 
Wie też cała parafia, że nowy 
nasz proboszcz przed paru 
laty piękny murowany kościół 
oraz plebanią pobudował, 
bardzo tanim kosztem. 
Wyrażano też zaraz w 
niedzielę, usłyszawszy jego 
przemowę od ołtarza, ogólne 
zadowolenie z wyboruBiskupa, 
a szczególnie też zaraz ujęła 
wszystkich iście kapłańska, 
figura, tudzież gładka wymowa 
nowego Duszpasterza. 

• Wielebny ks. Pacholski już 
odbył dwa parafialne mitingi. 
Na pierwszym, zaraz w nie
dzielę po południu, szło jeszcze 
trochę burzliwie.Jeden bohater 
z dotychczasowych burd pa-

rafiajnych, nazwiskiem Michał 
Nawrocki, ośmielił się nawet 
robić proboszczowi uwagi i 
przepisy, jak i jak długo ma 
prawić kazanie, inny znowu 
stawił jako warunek aby nowy 
proboszcz Siostry wydalił. Ks. 
Pacholski na pierwszym mi
tyngu nic nie mówił, tylko 
notatki sobie robił, by módz 
przedstawić Biskupowi żądania 
parafian. 

Na następnym walnym 
mitingu, w poniedziałek, przed
stawił parafianom warunki 
Biskupa, między któremi 
najprzedniejszy ten,aby Siostry 
nauczycielki i nadal pozostały, 
inaczej parafia wcale nie 
dostanie proboszcza. Wynisz
czając w dalszym ciągu życze
nia Najprzewielebniejszego 
naszego Arcypasterza, nie 
pozwolił mięszać się natrętom 
do jego wywodów i głosu 
zabierać, czem napędził im 
trochę respektu, a u bogoboj
nych parafian wzbudził uczu
cie uwielbienia. 

Dodać należy, że nowy nasz 
ks. proboszcz zaraz w pierwszem 
przemówieniu swojem w kościele 
ostro skarcił burzliwe zacho wy wa

si^ w ostatnim czasie pewnej nie 
partyi w parafii sw. Stanisława 
Kostki i wymuszanie od Biskupa 
księdza, jakiego właśnie oni zadają. 
Zaznaczył pomigdzy innemi, że w 
takim razie każdy parafianin musiał
by dostaó księdza podług swojego 
gustu. 

Witamy jaknajserdeczniej wie
lebnego ks. proboszcza Pacholskiego 
na tej jego nowej posadzie, wyraża
jąc życzenie, aby przykrości, jeżeli 
jakie tu będzie miał z początku, 
później wynagrodzali mu parafianie 
tem szczerszem przywiązaniem i 
chrześtłiańską. uległością. 

TANIE FOTOGRAFIE u 
M o r 2 e n e i e r a. 

PAN FRANCISZEK 
GRYGLASZEWSKI z Min
neapolis był w połowie mi
nionego tygodnia w naszem 
mieście i powiedział w Hali 
Polskiego Kółka Dramatycz
nego mowę polityczą. Prowa
dził rzecz przedmiotowo po 
republikańsku — nikogo nie 
zaczepiał i nikogo nie czernił. 

Zdrewniane spy żęty domowe — 
furnishing goods,najlepiej kupowaó 
w handlu pod firm% Winkels & Co., 
gdzie jest pełnomocnikiem rodaK 
nasz p. Wojciech Truna. Mrżna 
pięknie urz-ądzió sobie pomieszka
nie 1 za taińe pieniądze, lecz i 
na] pysz nie] sze meble, mogące być 
ozdobą najbogatszych domów, tu 
dostaniecie. 

Wóz piekarski pana Jana Kos-
kiego nosi tę samą nazwę co 
dawniej „Berlin Bakery."—Woźni
ca zaś, Który przez 8 lat rozwoził 
chleb ctla p. Koskiego, teraz ssra 
założył sobie piekarnią „German 
Bakery" i dla tej chleb rozwozi. 

TUZIN pięknie wykonanych 
fotografij tylko $2.00. — U M o r-
geneiera & Co. 

Ogień w 4tej wardzie w ostatnią 
sobotę, krótko przed zmrokiem, 
uszkodził domy mieszkalne Jakóba 
Werry, Augusta Cierzana i Kiły.— 
W. niedzielę palił się dom Józefa 
Sikorskiego. Strata $15.00, która 
to suma ubezpieczona asekuracyą. 

DOBRE ZABEZPIECZENIE 
OD OGNIA.— Szkodę wyrządzoną 
przez ostatnie pożary w czwartej 1 
pierwszej wardzie najrychle] wyna
grodziła Kompania Morse & Ro
bertson w Winonie. Rychlej niż 
od innych Kompauij, odebrali od 
Morse & Robertson wynagrodzenie 
następujący Polacy: Michał Fruzy-
na, Walenty Glubka, Józef Klein-
scbmidt, Michał Sumionka 

N a j p r ę d z e j  p ł a c i  o d 
szkodowanie za straty przez po ar 
wyrządzone Kompania MORSE & 
ROBERTSON, w kamienicy P. 
Gregrego, przy ulicy 3ciej. 

AGENTEM Kompanii zabez 
pieczenia orl ognia MORSE & 
ROBERTSON w Winonie- jest pau 
MAXYMILIAN BUCZYŃSKI. 

Polityczny Independent Club 
w czwartej wardzie będzie miał 
swój najblższy miting w sobotę, 8 
Września, w hali pana M. Bara-
benka, o godzinie 7^ wieczorem. 
Pożądany jaknailiczniejszy udział 
publiczności. Różne tam będą 
pogadanki o polityce i rozmaitych 
innych sprawach. 

Jan JJu^ańt już sam s?ę przy
znaje, że uciekinier lilawiter wy
łudził od niego 400 cłolaró^! — 
Pociesza on^się teraz, żi tę stratę 
napędzi raźaiejszem ręcznem 
piłowaniem drzewa w nadchodzącej 
zimie. 

TUZIN FORTOGRAFIJ tylko 
2  d o l a r y  —  u M o r g e n e i e r a .  

TANIE TYKIETY na żniwa 
sprzedawać będzie kolej CHICAGO 
MILWAUKEE & ST. PAUL w 
dniach 11 Września i 9 Paździer
nika. 

TYKIETY TAŃSZE, niż 
zwykle, sprzedawać będzie kolej 
North Western w dniach 11 Wrześ
nia oraz, 25 i 9 Października. Mogą 
z nich korzystać tacy, którzyby 
pragnęli sobie nabyć kawał gruntu 
na Północnym Zachodzie, szczegól
nie w Minnesocie, Dakocie, Nebras-
C6 lub w Iowie. 

DO ROCHESTER, Minii., i z 
powrotem będzie można jechać, 
z okazy i f a i r u Północnej Minne
soty, za - tanie pieniądze. Sprzedaż 
tykietów na stacyach kolei North 
Western od 3 do 8 Września. 

TANIA JAZDA do LaCrosse, 
z okazyi międzynarodowego fairu, 
koleją North Western. Sprzedaż 
tykietów od 3 do 8 Września,dobre 
do powrotu aż do 10 Września. 

MINNESOTA STATE FAIR, 
Sept. 10 to 15. The Chicago, Mil
waukee and St. Paul Railway will 
sell round trip tickets at one fare, 
Sept. 8 to 15, inclusive, good to 
return Sept. 17. 

KOLEJ NORTH WESTERN 
sprzedaje ter8z tanie tykietv, 
na które można jechać do 
Washingtonu, D. C., i z 
powrotem. Dobre do powrotu 
do 15 Września 1894.—Zgłosić 
się do agentów. 

KTO MA PODARTE buiy, 
niechaj się uda do szewca p. 
R. GRIESBACH. Nr. 417 
Cariinona ulicy, między ulicami 
8 a 9tą. Tum mu za tanie 
pieniądze wszelkie reparacye 
zrobią. 

W HANDLU BUTÓW pana 
R. Grabach, Nr. 417 Carimo-
na ulicy, 8 a 9fca — można 
kupić: BUTY, ROBOCZE 
TRZEWIKI dla chłopów i DAM 
oraz trzewiki dla dzieci — po 
najtańszych cenach w mieście. 

ZA TANIE PIENIĄDZE 
mogą dostać piękną fotografią 
abonenci naszej gazety w 
pięknie urządzonej pracowni 
panów ROBERT MORGENEIER & 
DEGUIRE, 211—E. 3rd Str., W 
bloku Pelzera. A miano 
wicia wykonywać będą odtąd 
w tej sławDej pracowni cały 
tuzin gabinetowych fotografij, 
za 2 dolary, zamiast za 3 
doi, ale tylko dla abonentów 
KATOLIKA, 

Jak wiadomo, słynie zakład 
f o t o g r a f i c z n y  p a n ó w  M o r 
g ę  1 1  e  i  e  r  a  i  D e g u i r e  
j^ko najlepszy w mieście, 

ZNAWCY chwalą piwo 1 
b r o w a r u  M i n n e a p o l i s  
B r e w in g Co. jako najlep
sze z piw, sprzedawanych w 
naszem mieśjie. —Na żądanie 
zawsze zafundują tego piwa 
swoim gościom Bracia GRIE-
SEL. Jak wiadomo, można 
w salonie tym często znaleźć 
i polskie towarzystwo. 

TELEGRAMI. 
NEW ROKK. — Z.* jlO. 00 

można teraz j8cheć ztąd do 
Hamburga. 

YOKOHOMA.—Czternaście 
japońskich okrętów wojennych 
usiłuje zdobyć chińską fortecę 
nadmorską w Korei Fort Artur, 
lecz dotąd Japończycy przy 
każdvm ataku ze strony morza 
zostali odparci. Fortu broni 
tylko 5 tysięcy Chińczyków. 

PETERSBURG. — Ukazem 
carskim zniżono cło od desty
lowanego petroleju, wywożo
nego za granicę pruską, z 34 
kopiejek na 24 kopiejek. Ma 
to ułatwić konkurencyą z 
petrolejem amerykańskiem. 

Zapłacili za Katolika. 
Fairmont, Wiel. X. Cieszyński 2.00 
Dodge, 'Wie!. X. R. Guzowski 2.00 
Chicago, Rev.Vm Barzyński 

per K. Kwas'groch 2.00 
Chicago, Wiel. X. Korespon. 2.00 
Bloomer Wiel. X. Miller 2.00 
Morris Run, Karol Talaśka 2.00 
Ch cago, Feliks Dejnowski 2.CO 
Berlin, Macej Bankrut 1.00 
Dodge, Fr. Żabiński 1.00 
Glencoe/ Paweł Kurzeika 1.50 
xSatrona, M. Bloch l.OO 
Manistee, Stanisław Nowak 1.00 
Bay City, J, Kulczewski 2.00 
Chicago, M, Szczęśniak 2.00 
Empire, Mnich Jan 2.00 
St. Anna, Jan Broda 1.00 
South Bend, Michał Kiszka 1.00 
Ord, Jan Cichoń 2.00 
Wilno, A. Paluch 2.00 
St. Paul, Stan. Kowalski 1.00 

mm mwmmmwim 

już nie jest wiecej podróżują
cym agentem naszego pisma. 
Podług ugody z nami miał 
on pisać do nasz podróży 
dwa razy w tydzień — a już 
od trzech tygodni żadnego 
listu od niego ni-* mamy. 
On więc sam ugodę zerwał.— 
Tymczasem zgłaszają się do 
nas abonenci żądając pok
witowania pieniędzy, które 
zapłacili KURKIEWICZOWI 
za Katolika, a o odebraniu 
tych kwot on nas wcale nie 
poinformował.— Jakże nazwać 
takię z nami postępowanie?.. 

BERLIN. — Potężne dotąd 
jednolite stronnictwo katolickie 
w sejmie pruskim rozpada się 
na dwie partye — ludową i 
konserwatywną. 

LONDYN. — Hrabia Pa
ryża, rosec/ący sobie prawo 
do tronu francuskiego, śmier
telnie chory. 

LONDYN. — Nadchodzą 
tudotąd wiadomość z Korea, 
że lud tego półwyspu formuje 
oddziały  powitań ?ze i  podjezd-
ną wojuę prowadzi x Japoń 
czyli ąrn :, których nie Cierpi .  

Z A P O M I N A L S C Y .  
Wobec teraźniejszych cięż

kich czasów, panuje też wyjąt
kowa ociężałość w interesach, a 
rozumie się, ciężko też ko-
lektować pieniądze. — Pamięć 
dłużników tak zniedołężniaLi, 
że rachunki wcale nie działają 
— trzeba im raz po raz krze
pić ją głośnem dzwonieniem 
w uszy. Przetoż i my w sposób 
wyjątkowy przypominać się 
musimy starym naszym dłui-
nikom, aby raz przecież speł
nić raczyli swój względem nas 
obowiązek. 

Winni nam pomiędzy inny
mi, za gazetę, lekceważąc 
sobie, jak się zdaje nasze 
rachunki,następujący abonenci: 

Win fen 
St. Paul, Lemke Jul. 4.00 

" Bartol Piotr 4.50 
Duluth: Hoppa Michał 4.15 
Plymouth, Miśkiewicz Antoni 4.30 
Wilkesbarre Czernik J. 4.6-5 

" Najlec Jos. 4.65 
Bay City, Nijak Jos. 5.30 
Sbamokiu, Oton Fryderyk 4.30 
South Bend, Rejski Jan 4.85 
Chicago, Rozczymalski M. 4.30 
Catavisa Smoczyński Rom. 4.00 
Grand Tunnel, Stężyński M. 4.25 
Chiaago, Szymański J. 4.30 
South Superior, Weisgerber 

Dominik 4.39 
Red Jacket, Owsiany Jan 4.00 

" Nowak Fr. 4.00 
Newton, Zarobiński Frank 4.50 

(Ciąg dalszy nastąpi ą 

Cię£!<I koniec zapałki. 
— Mary —odezwał się farmer 

Flint przy śniadaniu, poprosiwszy 
0 drugą filiżankę kawy .—Zrobiłem 
odkrycie. Dociekłem, że ciężki 
koniec zapałki to światły! 

Na to Mary: — A ja wiem o 
odkryciu, które zrobił Dr. R. V. 
Pierce, a nazywa się ono „The 
Golden Medical Discovery". 

Wypędza ono wszelku niecżyst^ 
krew z ciała wrzodami i tiyszczarai 
1 człowieka całkiem odmładnia. 
Leczy nawet suchoty. 

Ludzie mtodzi lub w średnim 
wieku, cierpiący na przedwczesne 
siły, znaidą szybką i skuteczną 
pomoc. Poślemy za 10 centów w 
znaczkach pocztowych dobr?e opie
czętowaną obrazkową ksiązeo/.kę. 
Worlds IV.spensary Medical Asso
ciation, Buffalo, N. Y. 

Teraz iiśyj tego. 
Nie bgdfcie nio kosztowało, a z 

peTnościg ci pomoże, jeżeli ei«rpisz na 
kaszel, zigbigozkg lub jakakolwiek 
dolegliwość w garule lub ]'łucaćh.Nowy 
wynalazek Dr. Kinga na sueboty, kaszul 
i zigbigczkg za porgczeniem udziela 
pomocy lub pieniądze bedg wiócone. 
Leczy także grypg. Spróbuj choć tylko 
bul.elkg, a doznasz ulg'. ButelKi na 
piobg darmo. 

SBu&leita masc A rut
ko w a. 

Najlepsza maść na swieoie na 
rany, pochodzące z cieó, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody,, 
popękane ręse, odciski ora? wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli znpeł' 
nie nie zadowoli, pieniądzs będą. 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 

Or°?0a d wto(ioW -?pielfach P°d ko. Można dostać w Aptere 
Urłem Jna. W. iomkiewicza Rani* Phn*™***, 
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2 

i 547 Lincoln &ve , róg 5 
ave., Milwaukee, Wia, 

JEaęle Pharmacy w Milwaukee 

Czy masz zabez-m/ 

pieczony 
ZEGAREK? 

Rozważ tylko sobie, ile w o-
tatnich latach zapłaciłeś za repara-
cyą zegarka. Rozważywszy, czytaj, 
ile byś zyskał, gdybyś zegarek u 
nas zabezpieczył. 

Kto nam zapłaci S*2 00, temu 
z ob J wiążemy sie za tę cenę. zega 
rek przez cały rok reparować — 
co dla niejednego tyle warte, jak 
25 dolarów. Mniejsza o to, z jakiej 
pi'z»e?yt)y nie chce chudzió, lub 
jak często niedomaga. Bierzemy 
zabezpieczenie na wszelkie gatunki 
zegarków, wyjąwszy bardzo mało 
w tym kraju używane. 

Pamiętaj źe za $2 00 możesz 
mieć zegarek w dobrym porządku 
przez cały rok. 

MORRISON 
ZŁOTNIK -

74 — £. 3rd Str. 
W^mona, Minn. 

Świadectwa. 
8. H. Cliffort w New Cussel Wis., 

drgczony był lieuralagia i reumatyzineai, 
żołgdek jego był w nie porządku .wętioba 
jego była dotknigta w zastraszajaay 
sposób, ustał apetyt, i okmpnie stracił 
na ci^-le i mocy Trzy butelki 
Elektrycznego bitru. (Electric Bitters) 
go wyleczyły, 

Edwaidowł Shephard, Harrysburg. 
111. ciekła rana w nodze przez 8 lat 
nieustannie. Trzy butelki Elektrycznych 
kropli i siedm pudelek Buklena maści a mikowej 
wyleczyły mu nogę. Jan Speaker, Catawba O., mial 
piec dużych dziur febrycznych n » nodze i doktorzy 
mówili, ze jest niewyleczalnym. Jedna butelka kropli 
Elektrycznych i jedno pudełko Buklena maści Arnikg-
wej wy Jęczy ly go zupełnie. 

Można dostać w iiptekaob cod 
O iłem Jna W. S.Tomkiewicza and Bro. 
456 Mitchell ul , róg 2. aye., 1 547 
Lincoln ave., róg 5 ave, Milwaukee, 
Wis. 

W MUES'A 
HANDLU ŁOKCIOWYM 

zniżono teraz ceny na wszystkie towary 
latowe 

Mianowicie zniżone ceny na następujące 
rzeczy: 

Najmodniejsze MATERYE NA SUKNIE., 
Wielki wybór HAFTÓW I KORONEK. 
CENNE RESZTKI materyj na suknie. 
Fartuchy,maj tki i koszule zawsze w zapasie. 
Wyborne, para wysuszone, PIÓRA GĘ

SIE zawsze do dostania. 
Skora usługa, dobre towary, rzetelne ceny. 

L. W. MU ES 
IOJ - E. 3rd Str. 

obok handlu idoznego G O. BECKA. 

Farmerzy i 
Mieszczanie I 

Popierajcie 
STORE JADALNI 
TOMASZA 
WALCZAKA. 

Wszystko co farmer clioduje 
Tomasz Walczak odkupuje. 
Polska gospodyni znajdzie w 

handlu artykułów spożywczyen p. 
Tomasza Walczaka z Wino
nie wszystko co jej potrzeba do 
przyrządzenia dobrego obiadu,, 
przede wszystkiem 

ŚWIEŻE MIĘSO 
kiełbasy i kiszki, najsmaczniejsze 
w mieście. RYBY na dni postne;, 
raasłe, cebulę, iaja 1 t. d„ 

Z uszanowaniem 
Tomasz WaVczak 

przy 3ciej ulicy w Winonie, obok 
Banku niemieckiego, naprzeciwko 
salonu p. Trawickiego. 

Ceny targowe 
WIAOSA. 

P s z e n i c  a — N r .  I  w i o s e n n a  5 0 G-
zimowa 45 ceo. 
O w i e s -  2 8 t 5  
K o m  4 0 e  
J ę c z m i e ń  N r . 3 .  4 7 c  
Jaja lOc 
M g. k a? Winona Patent $3.80 
Straight #3 60 Nr. 1 Bakers 83.00 
Pasza z^orou — $3,50 za, 
beczkę 
O t r ę b y :  b r a n  $ 1 4  O d  
shorts $15.00, middlings $15.^0 
ground feed $20 
v/ e ł n a: wrednia prana a 
lichsza 20 a nieprana 13 do 15c; 
ś i a n o dziki e— 8.00' 
Tymotka jol. 00 
K o n i c z y n a  $ 5 . 0 0 .  b u s z e ł  
Tymotka 2.10 busze* 
M i ód lOc 
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOc 
Mięso żywe: 
skopowina 3.00* 
wieprzowina $4.25 wołowina $3.25 
cielęcina 3ł 
Masło 15Ó 
Kartofle 50c. buszel 

CHICAGO 
Pszenica —54 
Owies. — 30c. 
Kom— 56 

miŁUAUKEG 
Pszenica—55 
Korn—No.2 57 
Owies — No. 2 — 33 

MOjyKAFOŁIS 
Pszenica — 54 

'dii 

Vj 

MINNEAPOLIS BREWING GO. 
Piwa Lagrowe* 

STACYA SPRZEDAŻY 

W WINONIE 
BIURO: 160 E. 2iut Str-

Agent: J. C. Meyer. 
iiiwsMi; iitro Pile. j 

Piwa butelkowego ; 
nigdzie lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dlą domów 
prywatnych chętnie i szybko wykonujemy. Telefon Ńr. 54-2.-

;?d 
r i r r  f  l '  Jjgci i ̂  Wsi?: -s 

i 
1 


