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Z Prus Polskich 
W CZĘSTOCHOWIE Prze

orem klasztoru nft Jasnej 
Górze mianowany X.Euzebius£ 
Eejman dotychczasowy proku
rator tegoż klasztoru. Urodził 
się w roku 1855; seminaryum 
duchowne ukończył we Wło
cławku. Jest to kapłan wzoro
wy, światły i energiczny posia
dający ogólny szaćunek tych, 
którzy go poznali. 

iw n 

RZECZ NIESŁYCHANA! 
Dwóm bohaterom, satrapom, 
którzy byli sprawcami rzezi 
ludu litewskiego w Kroźach 
tj.KliDgęnbergowi i Orżewskie-
mu udzielił młody niedoświad
czony życiem car Mikołaj II 
orderów. — Jestto prawdopo
dobnie sprawka niegodziwca 
PobJednescewo — ^łownego 
działacza w tak zwanym 
,,świętym" synodze prawosław
nym, który młodego cara 
trzyma pod swym wpływem. 
Cięikiem będzie i okropnem 
moie przebudzenie się cara z 
tego obałamucenia bo lud 
rosyjski burzy się, chociaż 
powoli. 

SZLASK. 
WROCLAW. Wdowa Zu-

zanna Muller, która od dłuż
szego czasu cierpi na kurcze, 
była u swej córki na Hirschstr. 
w odwiedzinach. Gdy wdowa 
wzięła dziecko swej córki, 2 
letniego chłopczyka na ręce, 
napadły ją naraz kurcze i M. 
upadla na ziemię, przygniata
jąc sobą dziecko. Gdy znowu 
przyszła do siebie, było dziec
ko już uduszone. Wdowa sama 
miała sińce i zdartą skórę na 
twarzy. 

NIEM. PIEKARY. W 
poniedziałek 29 zm. odbył 
się w naszym kościele kon
went dekanalny. Nabożeństwo 
żałobne za księży naszego 
dekanatu odbyło się o 10 
godzinie z rana. W tymże 
dniu odprowadziliśmy na 
wieczny odpoczynek pow
szechnie znanego i wielce 
szanowanego wiarusa malarza 
śp. Jana Maciejowicza. Nie
boszczyk urodził się w Czę
stochowie. Był to mąż 
niestrudzony w swoim zawo
dzie, liczył lat przeszło 70. 
Praktykę malarską sprawował 
przeważnie w Królestwie 
Polskiem, malował głównie w 
kościołach, lecz i w naszej 
okolicy wiele malarskich pa
miątek tak w kościołach, jak 
i w katolickich domach po 
sobie zostawił. Mimo jego 
niestrudzonej pracowitości nie 
wiodło mu się dobrze, a to 
wskutek nieszczęśliwych stó-
sunków w rodzinie. Niech 
odpoczywa w pokoju. 

MYSŁOWICE. Inwalida 
Otawa z Rodzienia zadenun-
cyował swoją żonę o kradzież, 
którą popełniła przed 4 laty, 
sąd ławniczy skazał ją na 5 
dni więzienia. 

LESZNO w Poznańskiem. 
Były redaktor i wydawca 
, .Nowin Raciborskich'' p. J. 
K. Maćkowski, opuścił w 
piątek więzienie tutejsze, w 
którem odsiedział 4 miesięczną 
karę za wiadome przestępstwo 
prasowe, popełnione w obronie 
polskiego ludu. Pan M. 
przesiedział w czasie swej 
kilkoletniej pracy redaktor
skiej na G. Slązku aż 8 
miesięcy w więzieniu. Takie 
to są przyjemności redaktor

skiego zawodu. Zacnego 
więźnia, odzyskującego wol
ność, witamy serdecznie. 

Jak się dowiadujemy obej
mie p. Maćkowski redakcyę 
wychodzącego w Inowrocła
wiu „Dziennika Kujawskiego" 
Szczęść Boże! 

W KAMIENIU odbyło się 
posiedzenie nowo założonego 
Towarzystwa rolniczego przy 
licznym i żywym udziale. 
Przewodniczący miał poucza
jący wykład o wywozach 
sztucznych, poczem wywiązała 
się ożywiona rozprawa o 
chowie nierogacizny. Przy 
końcu odczytał jeden z człon
ków piękny temat Lenartowi
cza ,, Zachwycenie," który 
wszystkim obecnym się po
dobał. Zapał był wielki. 
Spodziewać się, należy, że 
tak zawsze będzie. 

Polska pd Moskalem. 
KROLESTWO POLSKIE. 

Z Warszawy telegrafują do 
gazet niemieckich: Z dobrego 
źródła słychaó.źe na propozycyą 
hr. Szuwalowa ma być w 
Polsce zaprowadzona samo
dzielna administracja miejska, 
oraz sądy przysięgłych.Również 
ma nastąpić znaczna zmiana w 
wyższych urzędach administra-
cyjuysh na korzyść Polaków. 

firma Kupiecka zagraniczna od 
hr. M. Tyszkiewicza.. Właści
ciel żąda półtora miliona rubli 
a kupcy ofiarowali 1$ miliona. 

W Mińsku zaprowadzono 
światło elektryczne w miejsce 
kopcących lampek naftowych; 
Minsfc wyprzedził Wilno i 
inne większe miasta.Elektrycz
ne oświetlenie kosztuje 25 tyś. 
rubli; 500 lamp żarowych 1 
4 słońca służyły dotąd w Liba-
wie do oświetlania portu 
wojennego w czasie wykony
wanych robót a teraz inżynie
rowie Maksimowicz i Borejsza 
sprzedali je zarządowi Mińska. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

TO I OWO. 
MAŁY STAŚ, grzeczny i 

dobrze wychowany chłopyszek, 
jedzie z ojcem wagonem kolei 
konnej i siedzi u ojca na 
kolanach. Wtem wchodzi do 
wagonu młoda niewiasta. St?s 
zesfeakuie na ziemię i kłaniając 
się mówi: s,Moze Pani chcesz 
usiąść, ja chętnie Pani miejsca 
ustąpię!" 

WE WARSZAWIE tyle 
niesumienni spekulanci fabry
kują wina, że komisya złożona 
z przedstawicieli urzędu lekar
skiego i kilku kupców, uczci
wych winiarzy od dwóch 
miesięcy rewiduje składy win, 
przy pomocy władzy policyjnej. 
Policya wykryła już sporo 
fabryk wyrabiających po 
zaułkach napitki nazwane wi 
nami w których wszystko jest 
oprócz — wina. W fabrykach 
tych są pourządzane formalae 
laboratorya chemiczne, prepa 
rające najrozmaitsze naprawy 
dla nadawania smaku i koloru 
rzekomym winom. Tak np. 
dla udzielania winom t. zw. 
,,myszki'', będącej oznaką 
starości wyrabia się odwar z 
grzybów, smak ananasowy o 
trzymuje się ze starego masła, 
chlebowy z naparu chleba 
świętojańskiego i tp,, nie licząc 
już wszelkich olejków eterycz
nych i barwników dla zafarbo
wania. Fabrykanci naklejają 
na butelki mikstur nader 
szumne etykiety. — Oto jedna 
z nich, którą dosłownie jako 
ciekawą podajemy: „Handel 
różnych starych win (a la 
Creme) firma M. Z. Nalewki 
nr.... filia róg Świętojerskiej 
.... kupującym odrazu za 5 
rs. odstępuje się 10 proc. a 
w większych party ach bardzo 
ważny rabat; dla gości dodaje 
się zakąski bezpłatnie." Lu
dziska wierzą w takie etykiety 
i piją owe stare wina. 

NA STACY ACH KOLEI 
nadwiślańskiej piękne panują 
porządKi: W pewnej poczekalni 
z napisem klasa I i II sofa 
obłożona pościelą, na stole 
resztki jadła, a w całym pokoju 
w nieładzie rzeczy. Na niektó
rych stacyach nie ma biletów 
a urzędnik każe je nabywać 
na sąsiedniej stacyi, gdzie 
wobec krótkiego postoju pocią
gu nie dają dowodu piśmien 
nego na bagaż tak iż podróż 
ny potem zmuszony biegać i 
błagać by go wydano, a nie 
powieziono dalej, 

Olbrzymie lasy wołoszyńskie 
w Oszmiańskiem targuje pewna 

ROSYJK1E BANKNOTY 
w ołówkach. Długo nie mógł 
rząd rosyjski wyśledzić, w 
jaki sposób banknoty rosyjskie, 
podrabiane w Anglii, przycho
dzą do Rosyi. Nie dawno temu 
nadeszła z Anglii skrzynia 
ołówków. Przy rewizyi na 
komorze celnej wypadł jeden 
ołówek, który podniósł u-
rzędnik i naciął go, żeby nim 
pisać. Gdy później chciał go 
znowu naciąć, nie było w 
drzewie ołówka, za to wycho
dził z wydrążenia kawałek 
papierka. Urzędnik wydobył 
papierek i przekonał się, że to 
jest podrobiony banknot ro
syjski. 

PRZECHODZIŁ onegdaj 
przez Paryż AtterykaLin. 
William Mac Dade, który z 
Anglikiem Dolfem ściga się 
naokoło świata. Najoriginal-
tiiejszy to chyba i najkolosal 
niejszy wyścig, jaki kiedykol 
wiek się odbył. Raz w klubie 
w San Francisco Anglik 
powiedział, że nikt na świeoie 
prócz Anglika, nie potrafi 
obejść świata w około i dać 
sobie radę bez pieniędzy, tfa 
to odpowidział Amerykanin, 
że on to lepiej jeszcze wykona. 
Od słowa do słowa stanął 
zakład. 

Bardzo prędko zebrano 
milion franków nagrody dla 
zwycięzcy, zapewniono około 
sto tysięcy franków zwyciężo
nemu za kolosalny wysiłek i 
ustanowiono warunki, na 
których współzawodnicy mieli 
wyjść bez grosza (a raczej z 
jednym miedziakiem, który po 
powrocie mają przedstawić 
pędziom); bez niczego własnego, 
po drodze nie kraść, nie żebrać, 
a nawet nie prosić i pracę tylko 
przyjmować tę, którą im ktoś 
zaproponuje. Co do pieniędzy, 
nawet przyjmować ich bez 
pracy niewolno; faryzeuszowski 
jednak warunek głosi, że 
wolno je podnieść jeśli je kto 
rzuci na ziemię wobec ich 
kilkakrotnej odmowy. Zakreś
lona marszruta wynosi 15,000 
mil angielskich lądem i 10,000 
wodą. 

Konsułowie Stanów Zjedno« 
czonych wszędzie poświadczają 
im w książeczce datę przejścia. 

Dnia 16 września 1894 r. w 
klubie St. Francisco doprowa
dzono każdego do numeru 

kąpielowego, rozebrano do 
stanu adamowego, dano po 
miedziaku — i powiedziano: 
„Panowie, świat przed wami. 

Oczywiście, tak nie wyszli, 
ale wiedzieii dobrze, że repor
terzy przyjdą ich interwiuować 
i kazali sobie dać za interview 
po pare groszy. Za to kupili 
sobie plikę olbrzymich gazet, 
uczyli z nich kostiumy i wyszli 
na ulice, Tu ich czekała pewna 
nieprzyjemność: zanieprzyawo 
ite odzienie wzięto ich do kozy. 
Ale to im uczyniło wielką 
reklamę; zebrano dobrowolne 
składki, zapłacono za nich 
karę. W kozie jakąś robotą 
zapracowali sobie tyle pieniędzy 
że mogli kupić po parze spodni 
i koszuli. 

W tym kostyumie wystawił 
ich w oknie swego magazynu 
jakiś krawiec, jako żyjącą 
reklamę i dał za to wynagro
dzenie w kwocie po 1,000 fr. 
Wtedy puścili się w drogę. Z 
początku Anglik wyprzedził 
Amerykanina; w Meksyku 
jednak jakiś dyrestor cyrku 
zaangażował ich. na długi 
wyścig, który trwał blisko 24 
godziny, i po którym zwycię
żony Anglik musiał odpocząć 
dni parę. 

Odtąd już mu się nie udało 
dopędzić Mac Dad'a, który 
dumny jest z przebycia połowy 
drogi i odważnie puśaił się w 
dalsza podróż. Co do środków 
dotychczas ogromnie mu ułat
wiają drogę wieści, rozpowszech
nione o nim przez pisma, i 
dzięki którym ludzie ofiarują 
muz góry zajęcie. Tu miewa 
odczyty, owdzie piłuje drzewo. 
W okolicy górzystej, gdy mu 
zabrakło zapasów żywnośji 
przez dni parę posilał się 
tylko butelką koniaku.I zdrów, 
wesół, dumny «— dążący do 
zdobycia 1 pół miliona i 
wsławienia gwiaździstego sztan 
daru. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

STERU 

.S" M AMERYKAŃSKI 
LADIES WYlNIj TO i przyślij 

CENTS do nas z Twoim doklad-
SIZE nym adresem, a my przy

ślemy BEZPŁATNIE do 
obejrzenia NAJLEPSZY 
i JEDYNY ORYGINAL
NY AMERYKAŃSKI 
zegarek, kiedykolwiek za 
te cene ofiarowany. Po
wleczony 14 K SZCZE-
REM ZLOTEM z VVER-
KIEM ORYGINAŁ 
NYM AMERYKAŃ
SKIM, Z PORĘCZE
NIEM NA 20 LAT i 
wyjrzy jik SZCZERO 
ZLOTY ZEGAREK 
sprzedawany _ za $40. 
Sprawdź w ofisie expreso-
wym i jeśli sadzisz, ze to 

1 4? tanio, zapiać $7-50, w 
IŁJM ^ C* przeciwnym razie nie za

piać nic. Przyślij 50 c w znaczkach pocztowych z 
obstalunkiem, a otrzymasz ŁAŃCUSZEK BEZ
PŁATNIE. Damy JEDEN ZEGAREK BEZPŁAT
NI E, jeśli kupisz lub sprzedasz SZESC. 

Adresuj do '• Z! 
ROYAL MFG CO, Dept. 75. UNITY BLDG. 

CHICAGO 
(HomnaBoaHnaMBaMMai 

M Ł Y N  
C. W. AND INGA 

na SUGARI^OAF 
pod Winoną 

wyrabia jaknajlepszą mąkę w rofc 
nych gatunkach, mianowicie teA 
patent i żytnią mąkę. Wymionia 
także mąkę za żyto i pszenicę. 

We młynie najnowsze urzą
dzenia, dla tego mąka musi by<5 
dobra. 

Pamiętajcie o 

Młynie na Sngarloaf 

PLAN JAZDY 
pociągów kolejowych 

w Winonie 
Ciii ca £0, Burlington & Northern 

Na północ. 
Depart. Arive. 

Chicago, St. Louis & Peoria Ex 4:00 a. m. 4.50 a.m 
Chicago ExDress 10.35 a. m. 11.25 a. m 

Na południe. 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. m. 11:10 p. m 
Chicago & St.Louis express 10.35 a> m* "-25 a* m 

wszystko dzifenne 
Chicago & Noithwestern. 

Odjazd pocięgów 
Na Wschód. 

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

JNa Zachoa. 
Minn. Passenger (Ex Sun.) a.io P. M 
Dakota Passenger (Ex Sun.) 6:20 A. M 
Local Passenger E)xSun.) 7:40 P. M 

Przybycie pociągów? 
Ze Wschodu. 

Chicago Morning Passenger, No 3 (Daily) 6:00 A.M 
Chicago EveningPassenger,No. 1 (Ex. Sun.)7:2olP.M, 
Chicago Mor ng Passenger Nr. 7 (Daily) 8.3oAm 

Ze Zachodu. 
Minn. Passenger, No. 2 (Ex. Sunday.) 10:35 A. M 
Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.) 8.30 P. M. 
Local Passenger, N'v, 6 (Ex. Sun.) 1:50 P. M 

incago, Milwaake & St. Paul. 
Na Wschód. 

Depart 
11:14 a; n 
6:21 p. m 
9:50 p. m 

u;i7 p. m. 

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

-N a Zachód. 
Chicago express (daily] 8:46 a. m. 
Chicago vestibuled (daily) 4:38 a. m. 
Fast Mail [daily] 11:51 a. m 
Rock Island daliv express 7:17 p. m 

SOUTHERN MINNESOTA DIVISION. 
Passenger leaves La Crosse 7:50 a m 
Passenger leaves La Crosse 2:45 P m 

Green Bay Line, 
Depart Arrive. 

Green Bay Passenger 9:00 a m 1:55 p 

'Ó £ 3 g 

WĘGLARZ 

Z WALENC 
CENA 30 <•,. 

Mo ino tę książkę dostać k «"»• 
y a m i  H .  D E R D O  w  S J f J E G O  v  
Winona, Mmu. 6y &. 2u<i sir. 

POŚREDNIK 
POLSKO-MIEiMI 

książka dla Polaków w Arwyce 
— do — 

łatwego nauczenia po angielsku 
— a opisaniem — 

KAŻDEGO WYRAZU JAK 
SIĘ MA WYMAWIAĆ, 

6 dołączeniem rozmów i różnych 
listów w polskim i angielskim ję

zyku. 
CENA 65 c. 

Można tę książką dostać w kstĄ 
garni B. DEJRD O W&K1EG O % 
Winona, Mian. 59 E 2nd sir 

BOLESŁAW 
'"'.yii 

dulszv cifiC 
i ' ^ $ 

C E N A  3 0  c e n t .  
}»«» tę książkę do feffię-

"»r i VV {A f J U SA pud ad rasem, 
ii. !>KUROWSKI, 

Witowa, 

DR. U. LMMSTE1N. 
wykształcony w Niemczech 

Lekarz i akuszer 

BIURO: 
Nad. apteką J. W. LAUERA 

Mieszkanie prywatne: Nr. 

407 E. 6th Str. 

Godziny przyjmowania: Od 

godziny 9 do 11 przed połud

niem, tudzież od godziny 2ajie 

do 4 po południu. 

ORGANISTA 
z dobem świadectwami, z 
kilkoltenią praktyką w Ame
ryce (w Erie Hautzdale, w 
Pensylvanii), egzaminowany 
w Pelplinie, trzeźwy, w sile 
wieku, poszukuje posady. 

W razie potrzeby mógłby 
równocześnie pełnić obowiązki 
jako NAUCZYCIEL. 

ADRES: 
J ó z e f  G d a n i e c .  

Cor. 13 & Lane Str., Erie, Pa. 

W Y B Ó R  
Najosobliwszych nabożeństw i pieM 
Książka do nabożeństwa z dużemi 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lab dla osób starych,, w 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA $ 1.25 

Moina tę książkę dostać w księ
garni H. DERD O WSKIE OO w 
Winona, Minn E. 2nd &««.) 

PŁACZ I NARZEKANIE 

mif ifiimt 
przed aarodzeniem Chrystusa Pana 

blfzko 4,000 lat 
W OTCHŁANIACH ZO

STAJĄCYCH, 
aż do dnia wstawienia Chrystusa 

Pana do piekieł, 
czyli 

S1EDM KSIĄG 
MOJŻESZA. 

CENA 35 c. 
Moina tę książkę dostać te ksią 

uarni H. DERDO W SK1EG O v 
Winona, Minn. 59 E. 2nd str. 

Tanie maszyny 
do szycia. 

W drukarni Katolika wy 
stawione są na sprzedaż ma
szyny do szycia najlepszego^ 
systemu, z 3 ma szufladkami 
po każdej 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. 

S E 8 m «  m m c m  

BANK 
Kapitał do okazania* 

s 100.000 
GtrnaD Inertem Bant 

Rog ulicy Walnut A 3cl<ąJ, 
Łatwo ćtostaó pieniędzy osobom» 

posiadajfoym kredyt po swykłych 
procentach. 

Płaci procenta od pienifdsy od
danych do sohowanift tylko n^cia^ 
Krótki. 

Załatwia takie praewacanta 
pieniędzy do Niemiec, PPM, 
Austryi i Rosyi. Bank ten jest tak 
pwHf; ie nawet Stan Minneeookii 
pkeifcdze swó£e w nim prsech®" 

Jan ŁuAwg prezydent 
Peter Bub Ticepres. 

INK! 1191! 
POWIEŚĆ MORALNA 

— dla — 
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY. 

CENA 30C. 
w mocnej oprawie 60 e, 

Moina tę książkę dostać w kńę* 
garni H. DERDO WSKIEGO 
Winona, Minn. (59 E. 2nd str.) 

JaskduA BeatusA* 
POWIEŚĆ 

— dla — 
wszystkich szlachetnie 

ślących-
CENA s> 

w mocnej oprawie 
Moina tę książkę do ..m£ w 

ami H. DERDÓW8 W 
mona, Minn. 59 E. iQ(1 gfc. 

i 

CAVEATS,TRADEMARKS 
COPYRIGHTS 

CAN I OBTAIN A PATENT? For o 
promDt answer and an honest opinion, write to 
MISS & CO., who have had nearly fifty years' 
experience in the patent, business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of It>» 
formation concerning 1'ateiirs and how to ofe» 
tain them sent free. Also a catalogue of mechaD»» 
ical and scientific boobs sent free. 

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the Scientific American, and 
thus are brought wideiy before the miblic with* 
out cost to the inventor. This splendid paoer. 
issued weekly, elegantly illustrated, has bv far th© 
largest circulation of any scientific worii in tha 
world. $3 a year. Samnle conies sent free. 

Building Edition, monthly, 8:?.50 a year. Singl© 
copies, 25 cents. Every number contains beao» 
tiful plates, in colors, and nhotopniDhs of new 
houses, with ttlans. enabling builders to show tba 
latest designs and secure contracts. Address 

MUNN & CO.. NEW YOUK, S(i1 BIWAVWAX 

H U M  if 

DR. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and 
carefully prepared prescriptions; used for many 
years in private practice with success,and for over 
thirty years used by the people. Every single Spe
cific is a special cure for the disease named. 

These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the system, and are in fact a net 
deed the sovereign remedies of the World* 

LIST OF PRINCIPAL NOS. CURES. JCRES. PRICES. 
Fevers, Congestion, inflammations.. .23>-
Worms, Worm Fever, Worm Colie,. ..45 
Crying Colic, or Teething of Infants.25 
Diarrhea, of Children or Adults 25 
.Dysentery, Griping, Bilious Colic.... .25 
Cholera Morbus, Vomiting 25 
Coughs, Cold, Bronchitis 25 
Neuralgia, Toothache,Faceache 25-
leadcichea, Sick Headache, Vertigo. 2.5 

yspepsia, Bilious Stomach 5sS 
suppressed orPainfnl Periods. .25 
Whites, too Profuse Periods .25 
Croup, Cough, Difficult Breathing 25 
Salt Rheum, Ersylpelas, Eruptions. .25 
Rheumatism, Rheumatic Pains 25 

s P E C I F I C  
geTerTSSAgne^ChlSs^Iaaria 
Piles, Blind or Bleeding 
Ophthalmy, or Sore, or W ak Eyaa, 
Catarrh. Influenza, Cold in be Head, 
Whooping Cough, Violent Coughs. < 
Asthma, Oppressed Breathing. 

Dropsy, and Scanty Secretions. 
Seasickness, Sickness from Biding. 
Kidney Disease 
Nervous Debility Seminal Weak

ness, or Involivitary Discharges.... 1. 
sore Mouth, Canker. 
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Chronic Congestions & Eruptions .afe 

Sold by Druggists, or sent postpaid on receipt 
of price. DR. HUMPHREYS' MANUAŁ. (144 pages) 
richly bound in cloth and gold, mailed free. 
Humphreys' MedicineCo.109 Fulton St. N Y. 

IJUMPHREYS' VETERINARY SPECIFICS.— 
** Used by all owners of Horse and CaU 
tie. A Complimentary copy of Dr. Humphreys'-
Veterinary Manual (500 pages) on treatment and 
care of Domestic Animals—Horses. Cattle. Sheet 
Hogs and Poultry — Sent treeT El 
MedickbCOw I0& Faltonf 


