
Najbliższa wyciecz
ka naszego podróżu
jącego agenta p. 
Radomskiego będzie: 
do Lemont, La Salie 
i Springvalley, 111., 
poczem pojedzie do 
Omaha, Nebr. 

3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 

1.00 
1.00 
2.00 

Zapłacili za Katolika. 
Philadelphia jj 

Ł. fferKcbaliiki 
Kansas City Świeżewski 
Sturgeon Lake Jan Forster 
Philadelphia Fr. Kowalski 
Isadore Józef Popa 
MiDneota Fr. Dobrzyński 
Wavland Lewandowski Walen

ty 2.00 
Little Falls Jan Kowalewski 2.00 
Dul nth I. Gol oz 2.00 
Warszawa Fr. Lizakowski 1.00 

Chetek Max. Frydrychowicz 2.00 
Me::asha Juliana Kotlewska 
St. Paul, Jós. Jankowski 
Minto Juliusz Wirkus 
South Chicago Wł.Pierzclialski2.0L 
Texas Antoni Czechowicz 2.00 
Buffalo A- Kaszeja 2.00 
Alpena Wiel. X. Opyrcbalski 2.00 
Cedar Józ Odój 2.00 
Shamokin Jan Bobkowski 1 00 
Elmhurst Wiel. X. Żyła 2.00 
Leavenworth Jan Kula 2 00 
Avon Jan Rzj 2.00 

f^"Nasz podróżujący agent 
p. Radomski skolektował 

w CHICAGO 
i przesłał do kasy. 
1]. Od nowych abonentów. 

Antom Szykowny 2.00 
Antoni Kuczkowski 2.00 
Tadeusz Ktein 2.00 
Jakób Dziewior 2.00 
Józef Kostuch 2 00 
Ignacy Mendyn 1-00 
Wincenty Rosa 2.00 
Tomasz Gburek 2.00 
Józef Bernacki 2.00 
Jan Potrykus 1-00 
Zynow Bysow 2.00 
Zbigniew Brodowski 1.00 
Ignacy Wiśuiewski 1.00 
Fr. Piszczek 2,00 
Piotr Blocli 2.GO 
Andrzej Elwart 2.00 
Józef Lehmberg 2.00 
Jan Finka 1.00 
Jan Dorzyk 2.00 
Fr. Wałdoch 1.00 
Fr. Kołodziejski 2.00 
Jan ManikowsKi 2.00 
Marcin Lenard 2.00 

Gostyń Tomasz Grabowski 2.00 
Hammond A. M. Dombrowski 1.00 

Oprócz tego zapisafo sobie 
w Chicago Katolika 72 dobrze się 
mających obywateli, po większej 
części Kaszubi, którzy później 
zapłacą. 
2j. oil stary cli abonentów. 

RudeIf Krefta 2.00 
K. Kwasigrocb. 1.00 
J. Kruk 2.00 
Wojciech Jendrzejak 2.00 
Piotr Okoniewski 2.00 
S. Budzbanowski 2.00 
Leon Szopiński 2.00 
Andrzej Biliński 4.00 
Antoni Kaja 2.0U 
Paweł Wysocki 2.00 
Teodor Szatkowski 2.00 
M. Langa 2.00 
JMarcin Kulas 1.00 
JMaciei Poroszyński 2.00 
Jan Drzycimski 1 00 
Felix Dejnowski 2.00 
Alfons Zawotny 2.00 
Jan Gulcz 2.00 
Wiel. X. Langa 2.00 
Tomasz Nalepniski 2.00 
Paweł Benna 2.00 
Wiel. X. Szluczko 2.00 
Wiel. X. M. Krawczuncs 2.00 
Waleety Piasecki 2 00 
Edmund Pawełsiewicz 2.00 
J. Zaleski 0.64 
Jan Czaja 4.00 
Fr. Czerwiński 2 00 
Antoni Eichstaedt 2.00 
Jan Jereczek 2.00 
Michał Pstrong 2 00' 
Walenty Wachowski 4 00 
25. N. S. 2 00 
Wiel. X. Nawrocki 2 00 
W. Zwierzyński 2.00 
P. Zyk 2.00 
M. Magdziarz 2.00 
N. M. 2.00 
Wiel. X. Chodniewicz 2.CO 
Maryan Durski 1.00 
Józef Pietkiewicz 2.00 
S. Chicago,Robert Kosiński2.00 
G. A. Forman 2.00 
P. Wąsowicz 1.00 
L. Zagórski 2.00 

Hamond Wiel. X. Kobyliński 2.00 
Hyman Wincenty Koch 2.00 

" Franciszek Urbański 2.00 

LEST 
od dwuch Kaszebów 

z parachfiji 
Ś. STANISŁAWA KOSTKI 

w Chicago. 
Szęnowuy Fęnie! 

Me jesz nigde nic nie pisale 
do Katoleka. Ale jak jo dostół 
ostatny nąmer, a jego orzecze 
tół, tak jo sobie pomeslol: to 
wej decht tak sę czeto jak neu 
Przyjocel z Torucia. A to beło 
feja pismo, niech je co chce. 
To teź wjedoo prowdę po 
wiódtło a mejedoę radę 
człowiekowi dowało, tak jak 
Katolek. Osoblewie to maie 
sę srodze widfało, co Katolek 
powiedzół, źe te truble na 
Jadwigowie nie są wort an1  

jedni krople krwi. Jo ty^ż szed 
zarez do Fręca, a te jemu to 
wszestko przeczetól. A jak jo 
skuńczet, te on rzek: jo, ko 
ten chłop ino przenąmnij głowę 
na karku, ten buiew z mlekę 
e bretlicgów darmo nie jód. 
To decht co jinsze^o, jak to 
co tamo pisale w Dzienniku. 
( J h t t ż  t o  f f i ó s :  r o z m i ó ć !  S u s  
p e n s a ,  i r r e g u l a r i s ,  
s c h i s m a, to decht tak dlo 
nas jak dlo n'ich zeli.it abo 
bretlsngi—Tu u nas mest tero 

wicyj bądze czeta Katoleka. 
Czebe me tak mogle tu 

dostać fejn ksęży! Ty Kaszebi 
od św. Jćztfata z nas sę 
umieją, źe me nic nie wierne, 
wiele me raąme dłegu, Oui 
mają w tym mest recht, bo 
ten ich ksądz ten ima- decht 
wszetko czorao na biołym 
wedrekuje, a tej na Nowy 
Rok w kcscele rozdo. Ks. 
Nawrocki i ks. u S\v. Trujce 
tesz tak robią. 

Niejedui tak godają, że ks, 
Radzejewski tera wedó: w 
tym roku drekowone rachunki, 
ale te źe mają bec barzo 
kunsztowne. Oni tu tak godają, 
że wszitce ksężo mają tak 
rabie. Może Pąn wie, jak to z 
tym decht je, bo jedny 
dowają, a jedny nie. Chterniż 
robią ryehtig? Niech Pąn nąm 
w tym razu choc krótko od pisze, 
bo nimąme sę kogo poradzec, 
a te me niemdzeme tak chutko 
pisale. bo to sę Pęnu pewno 
lecho czeto. 

FREO E M.CHOŁ. 

LIST Z PODRÓŻY. 
Cliic»go, 111., 

25 Lutego. 

W teraźniejszej mojej wy 
cieczce jako agent i kolektor 
Katolika z Winony odwiedziłem 
najprzód Milwaukee. 

Nowością dla mnie w tem 
mieście było to,że w tamtejszej 
Polsce ,,za górami" stanął w 
przeszłym roku nowy polski 
kościół, przy którym jest 
proboszczem wiel. X. Tarasie-
wioz. Wszelako jest to tylko 
kościół tymczasowy; później 
będzie obrócony na szkołę, a 
pobudowana będzie świątynia 
Pańska bardzo wspaniała. W 
tymczasowym gmachu kościel
nym u góry odprawia się 
uabożeństwo, a na dole jest 
sakola. 

Polacy w Milwaukee okazali 
się dla Katolika bardzo przy 
ehylnymi; chętnie placil 
abonament i na nowo gazetę 
zapisywali — za co im ser 

decznie dziękuję, szczególnie 
zaś p. Franciszkowi Kielichowi 
i jego godnej małżonce — za 

gościnne podejmowanie mnie 
podczas mego pobytu w 
Milwaukee. Także dziękuję 
wielebnym księżom probo 
szczom za miłe przyjęcie. 

Podążywszy potem do Chi* 
casco, także prawie wszędzie 
doznałem miłego przyjęcia, i 
każdy abonent Katolikachętnie 
mi za gazetę zapłacił, czego 
dowodem są liczne pokwitowa
nia, tak nowych, jak starych 
abonentów. Grdyby takich 
miast, j ik Milwaukee i 
Chicago było w Ameryce 
kilkadziesiąt, to opłaciłoby się 
dla Katolika podróżować. 

Gdym przybył na chicagoskie 
Wojciechowo, wszędzie otaczano 
mnie rzadką uprzejmością i rozmai-
temi honorami, jakby jakiego Dr. 
Dunikowskiego—aż mnie to trochę 
żenowało. Tak było u pana Jana 
Guleza, 682 W. 17 ul., tale było u 
pana Macieja Porozińskiego, 842 
W. 17 ul. — tak było u pana Jana 
Jereczka, 846 W. 17 ul.—tak było 
u pana St. Budzbanowskiego 785 
S. Paulina ul. — tak bvło u pana 
Audrzeja Bilińskiego, Cor. 21 & 
Washington ave,—tak było u pana 
Walentego Piaseckiego, 4527 Page 
ul. —• ta£ było u panna Zenowa 
Bykowa, 4458 S. Wood ul. •— tak 
było u pana Wojciecha Jendrzejka, 
628 Dickson ul., i u pana Walen
tego Wachowskiego, 148 Wabansia 
ave. 

Wszyscy wyżej wspomniani 
panowie to saloniści, ale ludzie 
cywilizowani, umiejący uj%ć kostu-
merów za serce, wymową i 
uęrzecznieniem. To też u każdego 
znalazłem gości, nibj' pszczół w ulu. 

Pan Zeno Byków niedawno 
się wypalił, lecz pobudował nowy 
salon, włącznie z salą do odgry
wania teatrów. 

Nie mogę pominąć i p. Jana 
Cza]i, J492 W. 22 Str., utrzymu-
ącego bardzo porządną grocermą, 
p. Magdziarza, 391 Noble Str., 
także grocernika, i pana Edm. 
Pawelkiewiczą, właściciela handlu 
żelaznego, bardzo między Polakami 
popularnego. 

Przedewszystkiem zaś sprzyja
no mi na Jadwigowie, gdzie też 
sporo abonentów Katolikowi zjedna
łem .Że tamtejsze wiarusy nie mogą 
cierpieć Zmartwychwstańców, to 
nie ich wina, raczej wina tych, 
którzy za gwałtownie ciągną 
ich za kieszeń, a długów ko
ścielnych nie spłacają. 

Do South Chicago przybyłem 
w dżień pochmurny, więc i twarze 
spotKałem tam pochmurne, a 
szczególnie ten ponuro na mnie 
patrzył, co to winien za Katolika 
$5.25. ISTie chciał zapłacić, więc 
dobrze mu, że się dostał do wyso
kiej klasy Darmoczytalskich. 

Ale gdym przybył do aptekarza 
pana L. Zagórskiego, ujrzałem tam 
twarze łagodne, a szczególniej 
jaśniało błogą pogodą oblicze pani 
aptekarzowe], która też, wyręczając 
męża, zaraz abonament za Katolika 
zapłaciła. Gładko też mi poszło na 
South Chicago w pierwszorzędnej 
grocerni patia Roberta Kosińskiego, 
8356 Superior aye. Pau Kosiński, 
skoro usłyszał,że jestem Kolektorem 
Katolika, łagodnie przemówił do 
swoje] poczciwej fcony: ,,Matko 
szukaj pieniędzy, za Katolika trzeba 
zapłacić, bo dobra gazeta!" Teęęo 
samego zdania był mistrz rzeźnicki 
p. Jan Manikowski, 8742 Com
mercial ave., i na nowo Katolika 
zapisał. Lecz dla zbyt wielkiego 
natłoku musiałem trochę poczekać; 
ludu było tyle, że p. Manikowski, 
nawet z pomocnikiem,ledwie sobie 
dał rade z sprzedażą mięsiwa. 
Widać, że dobry robi interes. 

Nie pominę też właściciela 
składu mięsnego p. Michała 
Patronka, przy Noble ulicy, zaraz 
przy kościele św. Stanisława. Miewa 
na składzie tyle mięsa,że dla całej 
Winony by starczyło. Dwóch po
mocników pemaga przy sprzedaży. 

Przemysłowcy chicagoscy, ska
rżący się na złe interesa, niechaj 
sobie wezmą za przykład powyżej 
wymienionych panów. Niechaj asją 
ludziom dobry towar, uprzejmie 
usłużą każdemu i się wysoko ponad 
ogół nie wynoszą, to ludzie ich 
znajdą, i lepsze czasy im zakwitną, 

Z uszanowaniem 
W. RADOMSKI. 

Zła kom2)leksya niejednemu 
truje życie. Jest to uonsensem 
starać się ją poprawić przez uży
wanie zewnętrznych środków .Krew 
musi być w porządku a skóra 
będzie czysta i gładką. DR. PIO-
TRA GOMOZO najlepszem jest 
na to. .lestto uczciwy szwajcarsko-
niemiecki lek, złożony z korzeni i 
ziół—przeczyszcza cały ustrój i 
dodaje nowych sił. Nie aptekarze, 
l e c z  m i e j s c o w i  a g e n c i  G O M O Z O  
je sprzedają. Piszcie do Dr. Peter 
Fahmey, Chicago, III. 

Z South Bend. 
W dniu 24 Lutego był 

Arcybiskup Ireland z St. Paul, 
Minn., gościem uniwersytetu 
Notre Damskiego. Na cześć 
jego odbyło się zebranie, na 
które przybyły tnasy ludu z 
z South Bend i sąsiednich 
miasteczek. X Arcybiskup 
powiedział mowę, w której, 
swoim zwyczajem, nawoływał 
do wstrzemięźliwości. 

Z Duluth. 
Pewnej kelnerce, czyli 

poeługaczce w hotelu, która 
przez kilka lat po rozmaitych 
miastach w zawodzie swoim 
na chleb zarabiała a na ostatku 
pełniła obowiązki w naszem 
mieście, niespodzianie przypadł 
znaczny spadek-po jej krewnym, 
w sumie $140.000. Szczęśliwa 
nazywa się Glady F. Brooks. 

Z GALICTl. 
W SPRAWIE emigraćyi 

ludu, z innieyatywy ks.Pawła 
Sapiehy i posła dra H. Wie 
lowiejskiego, zawiązał się we 
Lwowie komitet opieki nad 
emigracyą ludu, który inau
gurując akcyę rozszerzenia 
istniejącego już w Austryi 
,,Towarzystwa św. Rafała dla 
opieki nad emigracyą", poczy
nił zarazem kroki w celu 
usyskania bezpośredniego 
wjj.-ływu na ludność powiatów, 
dotkniętych gorączką emigra
cyjną, przez wejście w bez 
pośrednią styczność z tą lud
nością, przy pomocy specyal-
nyeh mężów zaufania. W skład 
komitetu weszli: hr. Pr. Po-
tulicki, prezes Rady powiatowej 
przemyślaóskiej, jako przewod
niczący; poseł Edward Jędrze-
jowicz jako wiceprezez; ks.k&n. 
Lenkiewicz, k*. Paweł Sapie
ha, prtf. Ołearski, prof. Thul-
lie i Jui. Topoiniuk;; wreszcie 
jako delegat do centralnego 
zarządu Towarzystwa św. 
Rafała w Wiedniu po3eł Wielo-
wiejski. 

HANDLARZA dziewczęta
mi, niejakiego Izaka Bern 
Steina, ujęto ouegdaj w Sano 
ku w chwili, gdy 19 letnią 
dziewczynę wiejska, Zofię 
Borównę z Lutczy, uwozii 
rzekomo do siebie na ełuibę 
na Węgry do Rybnioy. Zapro 
wadzony na inspekcyę policyi, 
nie mógł się biczem wylegity
mować. Handlarza oddano w 
ręce sądu, a biedną dziewczy
nę zaopatrzono w pieniądze na 
drogę i odesłano do domu. 

wizya kasy, przedsięwzięta 
przez komisarza dyrekcyi 
pocztowej wykryta, źe brak 
przeszło^1700 złr., skutkiem 
czego uwięziono poczmistrzy-
nię wraz z jej mężem, prakty 
kantem pocztowym. 

BUDOWĘ KOLEI Prze-
worsk-Rozwadów uchwalił 
popierać sejm krajowy na 
przedostatniem swem posie 
dzeniu. 

MIANOWANIA I PRZE
NIESIENIA. Lekarzem miejs
kim w Kańczudze został 
mianowany dr. Stanisław 
Zasadzki, praktykant w 
szpitalu św. Łazarza w 
Krukowie. 

Ministerstwo handlu zamia
nowało praktykantów poczto 
viych:Jozefa, Romana Pelczara 
w Jaśle, J. Gawlikowskiego w 
Krechowicaćb i Leona Schrei-
bera w Kamionce Strumiłowej, 
asystentami pocztowymi; z 
tych dyrekeva poczt i tele 
grafów we Lwowie przezna
czyła Gawlikowskiego i Scnrei 
bera dla Rzeszowa. 

JDyrekcyą poczt i telegrafów 
we Lwowie przeniosła asys 
tenta pocztowego, Jana Szy
mańskiego, z Jasła do Krosua. 

ZĘ SZLĄSKA. 
O ŚWIEŻYM następują

cym przypadku donosi ,,Ga 
zeta Opolska''. 
,,Z Katowic dochodzi nan 
znowu wiadomość, źe polieya 
rozwiązała tam posiedzenie 
Towarzystwa przemysłowców, 
a to z tego powodu, ,,że 
zjawił się na posiedzeniu 
pewien przybysz z Poznańskie
go, który w Katowicach proce 
der golarski prowadzi (i z 
Niemką jest ożeniony) i stanął 
w głębi sali. Panu komisarzo
wi zaraz to podpadło i zapytał 
po cichu prezes*, czy nowo 
pr7\byiy do towarzystwa nale
ży? Prezes widząc, źe &ię na 
jakąś burzę zanosi,zapytuje się 
gościa,czy go kto wprowadzi?, 
w innym razie wypuszczą go ze 
sal!. Na to pan ten podchodzi 
do prezesa i zaczyna się 
tłómaczyć. poczem powstaje 
pan komisarz i rozwięzuje 
posiedzenie. Zainterpelowany 
komisarz odpowiedsiał, źe 
dla tego, żeśmy pana 
tego nie usunęli z sali. 
Gdybyśmy byli nieproszonego 
gościa gwałtem wyrzucili, 
czego uczyń 6 naraz nie 
mogliśmy, gdyż paa ten n'e 
usiadł i tylko stojąc dalej 
się chciał tłómaczyć, byłaby 
prawdopodobnie wytworzyła 
się burda, coby może niejedne
mu bardzo było na »ękę. 
Pan komisarz tak naglił do 
opuszczenia gali, grożąc prze 
kroczeniem prawa, źe człon
kowie nawet piwa wypić, 
ani częśćiowo zapłacić nie zdą 
żyli. 

PIIISISIC* 

ZOBACZ U 
NAS 

W OKNIE WYSTAWOWE AL 

co kupić można za 

25 cent. 
MORRISON 

ZŁOTNIK 
74 — £. 3rd Str. 

Winona, Minn. 

ODKRYTA KRADZIEŻ 
Dnia 5 z. m. przytrzymała 
polieya krakowska Jana Gila, 
1S lat liczącego, rodem z Ula
nowa, czeladnika ślusarskiego, 
za włóczęgostwo. Rewizya przy 
nim wykazała ukryte u niego 
około 1500 złr, na plecach.? 
Wdrożone zaraz dochodzenie 
w tej sprawie spowodowało 
przyaresztowanie jego towa
rzysza Szczepana Domaradz
kiego, lat 18 liczącego, rodem 
z Jarosławia, kominiarczyka, 
poczem sprawdzono, iż obaj 
razem dnia 4 b. m. otwo
rzywszy zamknięte drzwi 
mieszkania, p. Maryi Hupko-
wej pod nr. 23 przy ulicy 
Batorego na 2 p., skradli jej 
1580 złr., oraz kilkadziesiąt 
sztuk dukatów. Obaj przy-
aresztowani byli już karani za 
kradzież w Jarosławiu. 

W SĘDZISZEWIE popeł
nioną została w urzędzie 
pocztowym defraudacya. Re 

Polskie apteki 
w 

CHICAGO 
709 Milwaukee avt, 
57© BI ue Island ave. 

Complexion 
fiatiłfkitlon Qnsrantcea 

money refunded. 

Tylko polowa ceny 
11a południe. 

W dniu 5 Marca, 1895, kolej 
North Western sprzedawać będzie 
tykiety ekskursyjne za pół ceny, 
do rozmaitych miejscowości w 
Alabama, Florida, Georgia, Ken
tucky, Louisiana, Mississippi,North 
Carolina, South Carolina,Tennessee 
i Virginia. Wzgledem tykietów i 
bliższych szczegółów zgłosić sie do 
agentów kolei Chicago <$c North 
Western. 

liie używać na kntar 
maści // żywym srebrem. 

Merkuryusz czyli żywe srebro z 
pewnością zruinuje zmysł smaku i 
zupełnie rozstroi cały system, jeżeli 
się po ciele rozleci. Takich rzeczy 
nigdy nie trzeba używać, chyba na 
receptg od dobrych doktorów, po
nieważ szkoda, jakQ. mog^ wyrzą
dzić, jest 10 razy większą, od ko
rzyści, jakieby mogły sprawić. 
Lekarstwo Hall's Catarrh Cure, 
wyrabiane przez F. J. Cheney & 
CÓ, w Toledo, O , nie zawiera 
żywego srebra, a używa się we
wnętrznie, działając bezpośrednio 
na krew i delikatne błonki ciała. 
Kupując Hall's Catarrh Cure, mo 
żecie być pewni, że nie dostaniecie 
żadnej podróbki. Fabrykuje je w 
Toledo, Onio, spółka F. J Cheney 
& Co.—Świadectwa bezpłatnie. 

Możaa dostać w aptekach, 
75 c. butelka. 

— O— 
PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Ps z en 1 c a—-ZN r. 
zimowa 
O w i e s -
K o r p 
J ę c z  m  1  c -  ó  
Jaja 
M ą k a *  W i n o n a  
Straight 63.40 Nr. 1 Bakers $2.80 
P a s z a  z k o r n u  —  $ 3 . 0 0  z a  
beczkę 
O  t r ę  b  y :  b r a n  $ L 5  0 3  
shorts $16 00, middlings $10.^)0 
ground feed S18 
Ś i  a  n  o  d z i k i  e —  5 . 0 0  
Tymotka $8,00 
K o n i c z y n  a  0 0 .  b u s z e l  
T y m o t k a  2 . 3 0  b u s z e l  
M i ód 10c 
Kury wypraw. 8 c„ kurczęta lOo 
Mięso żywe: 
wieprzowina $3.G5 wołowina $3.50 
cielęcina 3.00 
Masło 16e 
Kartofle 50c. buszel 

CHICAGO 
Pszenica —51 
Ofoies. — 28c. ; 
Kom.—42 

miLHATJKEK 
Pszeaica—50 
Kom—No3. 42| 
Owies — No. 2 — 31 

Pszenica — 

DR. BON RERA 
STRUP PIERSIOWY 

leczy pod gwaranoya kaszel, zazig. 
bierne 1 wszelkie choroby gar

dła i płuc. — Cena 25ct. 
i 50ct. — Dobrych a-

gentów potrzeba w 
każdem miej -

scu. 
DR. BONKEKA 

STOMACH BITTERS 
(GORZKA WÓDKA) 

wzmacnia organizm, leczy choroby 
żołądka oraz wątroby, i nie

strawność. Znakomity 
środek przeciw fe

brze i zazię
bieniu. 

€eua $I.OO. 
KOMPLETNY WYBÓR LEKARSKICH 

I CHIRURGICZNYCH INSTRU
MENTÓW, pasków 11a rupturg, 

bandaży i krukwi. lekarstw 
speey a! nych kr a j o wych 

i importowanych. 
PI JA WICI SKW£S)XKIE 
Zamówienia poczta natychmiast za

łatwiane do wszystkich rrę-
ści kraju po odebra

niu ceny. 
Przyślijcie centowa markę poc 

tową, a dostaniecie od'vr«tn% 
poczta cyrkularze 1 rady, 

jik użyć sławnych fa-
milijuych lekarstw 

Dr. B onkera. 

J. H. Xelowski 
V09 JMSlwatilUee ave. 

Cif ICACiiOIil 

Ceny targowe 
wooaiA. 

I wiosenna 43 
45 cen 

28c 
45c 

Ni.3 44c 
15<* 

Patent $3.60 


