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W
wydawca pismo podoisuje o Tadeusz
Kostecki.—Inżynier Stefan^Migorski o
trzymał od gubernatora lubelskiego
świadectwo na wydawanie w Lublinie
tygoinika p, t.*" Brzask." pod r<=da&cya
p. Aleksandra K*mińskiego.—Wojenny
generał gubernator Id bela ki skazał p.
W i. Stodolnickiego, redaktora zawieszo
nego "Kuryera Lubelskiego" na 1.000 ru
bli kary.

v.

Strajk z powodu aresztowania.
ZDUŃSKA WOLA.-Dnia 22 lutego
w nocy aresztowano dwóch robotników
z fabryki Szepsa i wywieziono ich do
Sicradea. Innł robotnic?, solidaryzując
się z aresztowanymi, wywołali stfajk
w fabrykach Szepsa, Ku ski ego i dw*ch
pomniejszych przy ulicy Steżycklej i w
dalszym ciągu starają się d > strajku kil
kodniowego ogólnego skłonić wszystkie
fatryki.
Bezkrwawa rozprawa ze złodziejami.
LUBARTÓW.—We wsi Wólka Roki
cka włościanie po wyszukiwali wszyst
kich złodziei im zdanych, zaprowadzili
ich do kstędz« proboszcza, nakazali im
się wyspowiadać i złożyć przysięgę, że
więcej kraść nie będą p czem oświad
czyli im, że każdego w razie popełnienia
kradzieży bez sądu powieszą

\

Pożegnanie proboszcza.
2Y:URDOW.-Ks. Zabcklicki, który
od wielu lat był proaosz?zem w Żyrar
dowie, na własne żądanie przeniesiony
zos'al do Karczewa. Celem pożegnania
go zgroiradził się przed dworcem kilko
tysięczn? tłum lecz kozacy do pożegna
nia nie dopuścili, tylko rozpędzili wszy
stkich.
Djmisya p. Bobjlewa.
KIELCE.—Generał gubernator warazawHki Sfcałłon zniósł brutalne rozpo
rządzenie tutejszego gubernatora Bobylewa, na mocy którego każd?, u którego
znajdą br-^ń, miał bjć bez sądu ukarany
śmiercią. Bobjlew tak się tem cbrazii, że
podał się do dymisyi.
Burzliwi rekruci.
WARSZAWA.—Przv odjeździe ze stacyi Ł^ry rekrutów, jadących do Warsza
wy, rozbUi oni na stacyi wszyskie latar
nie na zwrotnicach. Z tego powoiu mu
siano przerwać manewry pociągów.
Drożyzna mięsa.
SOSNOWICE.—We wtorek d. 6 lute
in odbył się tu wielki targ na świnie.
Dowieziono ich około dwóch tys'ecy—
ale ceny bvły wysokie. Płacono po 22 ko
piejki za funt żywej wagi.
Broń z zagranicy.
LUBLINIEC.—AreBEtowano na gra
nicy niejakiego-Ukrawsk'ego. Miał en
przy ar bie kilkadziesiąt rewolwerów sy
stemu Browninga, które niósł z za gra
nicy.
Za orzełki.
LUBLIN.—W Koninie gub. lubelskiej
skasano administracyjnie na trzy miesią
ce wiezienia p Kujawskiego, majstra
stolarskiego, za wykonyv.ariena obatalu
nek orzełków polskich.
Napad na rabina.
KOWNO.—Banda anarchistów wpadła
do mieszkania znanego rabina SDektora
żądając od niego pieniędzy. Gdy Spektor odmówił, banda zabiła Jego syna, a
jego samego ciężko poraniła.

ZABÓR MSTRYACKt
Co hlych»ć we Lwowie!
M o r d e r s t w o i samobój
s t w o Kucharz Mielnik, o którym w
zeszłym numerze p-salinn?, że zastrzel 1
swój* żonę. a późaiej strzelił do siebie,
umarł-w szpitala.
U8iłow a n e morderstwo.
Dnia 1 lutego na Kazimierza Flacha, 55
lat liczącego urzę Inika dyrekcy i domen
i Ihsów, rzucił się po pijanemu, z siekie
rą w ręku jego lokator B- lesław Nowi
cki, i ciężko go poranił. Flach prawdo
podobnie umrze Nowicki został areszto
wany i odstawiony d> więzienia śled/
czego.
Znowu bant w więzieniu
Za przykładem więźniów z "Brigidek"
poszli więźniowie s więz*nia ^ śledczego
pr»y ul. Batorego, i zaczęli dnia 5 lutego
wyprawiać awantury skarżąc się na ile
jedzenie. Podobno inspektor więzień z
Wiednia uznał, że rzeczywiście jedzenie
to było zupełnie złem.
C z a r n a s o t n i a . Podobno stron

nictwo Narodowo demokratyczne żorga
nizowalo we Lwowie czarną sotnię,
mającą za cel rozbijanie zgr< mndzeń
przeciwnych temu stronnitwu Na cz< le
tej bandy stoi znany ze s»ych oszuu'w
i sraniarzy "redaktor" "Reformato
ra" Leon Daniluk i wiceprezes Czytel
ni akademickiej, Filasiewicz.
Wiec włościan ruskich.
Przy udziale 10 000 wł ścian z* wazy
stkich stron wschodniej G ^1 icy i odbył się
dnia 3 litego wie 2 pod gołem niebem na
Wysokim Zamku Wiec poprrzedził wspa
niały pochód z eh rągwiami o barwach
ruaińsko narodowych i tablicami z napi
sami na r»ecz powszechnego prawa gło
sowania. Na wiecu przemawiali: dr O
leśiicki, dr. Trytaweki, i socyaltsta Wi
ty k. UchwaLno rezolacyę żądającą ró
wnego bezpoś^eln^ego, powszechnego
prawa głosowania.
N a p a d n a r e d a k c y ę . Trzech
zamaskowanych drabów wpadło do redakcyi brukowego pisemba "Wieku No
wego" i związawszy znajdujących się w
burze dwóch redaktorów: St. Brandowskiego i J Krzemińskiego, rozbili ka
sę ogniotrwałą i zabrali z niei 733 ko
rony gotówki. Związanych uwolniła z
więzów przybyła przypadkowo znajoma
jednego z redaktorów, która też sawia
domiła o wypadku pelicyę. Wypadek ten
wywołał wielką sensacyę, tembardziej,
że stało się to w biały dzień, w południe.
Z Krakowa i okolicy.
K o ń s k i e m i ę s o . Rada mfasta
nosi się z zamiarem zsłożenia jatek z
mięsem końsktem, gdyż ceny mięsa idą
bezustannie w górę.
W y d a l e n i z K r ó l e s t w a . Do
Krakowa przybyli wydalę a i za granice
Królestwa Polskiego aęrf?. o*ie gminni
z gubernii płockiej op. Ciesław Bt ski,
Zdzisław Jaroszewski i Witold Malcu
'zyóski, po miesięcznem więzieniu w
Płocku i w fortecy Modlina.
Kraków
stutysięcznem
miastem. Ostatnie sprawozdanie
statystyczne miejskie wykazuje, że z
końcem r. 1905 ladncść Krakowa licz>ła
100 784 mieszkańców, wtem imzczvzn
43.557 (KOiska 604J), kob'efc 51.178,
chrześcian 72.684, żydów 28.136.
P i e s z o d o o k o ł a ziemi Do
Krakowa przybył w sobotę d. 3 latego,
B. ^ibinger, student oolitechniki w Bu
dapeszcie, który odbywa podróż pieszo
i.a ckob ziemi. Pcdróż* tej podjął s!ę
wskutek zakładu o 60,000 koron, a ma ją
udbyć w przeciągu citerech lat, począ
wszy od 16 grudnia 1904 roku.
G o ś ć z M o s k w y. Przez parę dni
bawił w Kraknwie ad wot at Aleksander
Lednicki z Moskwy. Był on najwymo
wniejszym rzecznikiem spraw polskich
na ko jgresach rosyjskich i inieyatorem
tjazdu prlsk -rosyjskiego w Moskwie.
Pan Leduicki był owacyjnie przyjmo
waoy przez Klub słowiański i wygłosił
odczyt na dochód Związku pomocy na
rodowej.
P r o c e s " N a p r z o d u . " Przed
kilka miesiącami dziennik S^cyglisty
czny "Naprzód" zamieścił korespon
dencyę z Zawiercia w Królestwie, wktó
rej oskarża adwokata J. Mi ku lińskiego,
etcUiegn P. Borkowskiego i geomtt ę B.
OUcewskiego o agitację za urządzeniem
"czarnych sotni " Obecnie panowie ci
wytoczyli sprawę redaktorowi "Naprzo
du" o obr&rę czci. Sprawa miała odbyć
się d. 5 lutego, ponieważ jednak )ska
rżyciele nie stawili się na rozprawę, a
obrońca oskarżonego podjął się p*zepro
wadzić do wól prawdy, przeto trybunał
rozprawę odroczył
Wybuch w kopalni

wr go usposobiony prteciwk > zabaw >m
tanecznym w dzisiejszych czasach cędzy
i rewo lucy i.
Burzliwy ulee.
GZORTKOW.-W sali urzędu gminne
go odbył się tu wiec zwołany przez <trrn
nictwo ludowe, przy udziale aaeściuset
przeszło osóu. Skoro jeden z obecnych
niejaki Nawarski nie chciał dopuścić do
głosu ks. Bienika, zebrani rtucili się na
niego, i niewątpliwie poturtolaliby go
porządnie, gdyby nie interweneya ob«
cnego na salt komisarza starostwa Za
wadzkiego. Zebrani prztrwe'i obrady
wiecu i odśpiewawszy pieśń "Jeszcze
Polska nie zginęła" rozeszli się io do
mów.
*'Dobroczyńca" pod kluczem.
KOŁOMYJA.—Uwięziono tu niejakie
go Aba Elo Kamlera pod zarzutem uoia
wian a lichwy. Pożyczał on pieniądze,
kupował zbt że sprzedawał bydło, wogóle uprawiał wszelkiego roiiaju inttresa,
przyciem opukiwał wszystkich i na
WMzystkiem Śledztwo wykaza}o. że brał
od 24 co 1500 procentów oi p życzmy eh
pieniędzy. Pomiędty jego ofiarami byli
ludzie waeelkiej kategoryi, przeważaie
katolicy.—

Epidemia. —Zauważono tu znowi
sześć nowych wypadków iretwicy kar
ku, i których dwa były śmiertelne.
S k a z a n i e r e d a k t o r a . Relaktóra " Przyjaciela ludu" p Norkowicza
skazano na 100 marek kary za zamirsic enie wIeraza."Do polakich dziatek."
S t r a j k . Robotnicy murarscy żąda
ją pedwyiszenta płacy z 50 na 55fenigów
za g dztnę. Jest obawa, że strajk wy bu
chnie z nastaniem wiosny.
N i e s z c z ę ś c i e . Robotnik c?esielski Wendland spadł z rusztowania i
potłukł się tak bardzo, że lekarze nie
mają nadziel utraymać go przy życiu.
Zbrodnie.
MYSŁOWICE.—Przed bytomską izbą
kamą stawał Ignacy Lelonek z Mysłowic
skarżony o skaleczenie ma1 k' nożem w
pl:cy, ponieważ mu nie chciała wypłacić
przypadającego na niego spadku. Roz
bestwiony brutal tak silnie swą matkę
uderzył nożem, że ostrze się ułan ało w
eieie. Sąd ekozał niegodziwego synalka
na 8 lat więzienia.
OBORNIKI. Giy pewien włódar*
wieczorem powrócił od pracy f zamierzał
s!e po?ożyć do łółka, napadła go na«!e t
tyło własna iona jego i załata mu kilka
ciężkich uderzeń żelaznym młotkJem.
Pokrwawiony mąż zebrał wszytkie s'
ły swoje i wołając o pomoc bronii się
tik d*ug>, dopóki nie nadeszli sąsiedri
k órisy waryatkę ub^zwładnili. Prawdo
podobn'e kobieta dos ała pomięezania
zmysłów i popełniła czyn ten w stanic
niepoczytalnym.

Brutalny na{iad.
LUSINA—Dnia 5 l&tego • dbywałi s'ę
t i wesele formals H«or«*Viego, I'csika.
Bawiono się spokojnie wtem wpadła óq
chaty banda i aror ków z Kajoha i Kofo
cina i rozpoczęła drągami i widłami wrkrutny spo^óo b ć
w«s*-lnych
Trzem iręż^zyz-om połamano rę°e. dwie
kobiety zraniono ciężko w głowy. Przy
czyną napadu miała bvć zemsta za zła Nieszczęśliwe wypadki wskutek załama
nia się lodu.
maną basetlę, własność wiejskiego mu
zykanta.
KARTUZY.—W Jeziorze Rekowskiem
utonął kowal Makurat
Wiec Górnoślązaków.
PARCHÓW. - Utonęło tu w ubiegła
OŚWIĘCIM. - Odbył « ę tu wie- or- środę trzech chłopców Henryk Lange,
ganizacyi górnoślązk ej "Straż." Prze- Fryderyk Kalk i Wilhelm Sogors!k.
ŁASIN—Na Jeziorze zamkowem zała
mali sie przy łowitniu ryb dwaj bracia
Czachoricy. Jednego zdołano wyratować
irugi utonął.
STRZELNO.—Mały chłopak Ziółkow
ski ra*amał się na lodzie w czasie ślizga
na się i byłby utonął, gdyby nie wyra
tował go przechodzący żandarm.
Pożary.
SEPNO.—Pożar zniszczył tu kilka do
mów robotniczych. Był on prawdopodo
bni podłożorły.
LĘBORK (na Pomorzu). Wybuclł tu
Inia 2rt stycznia pożar, który zniszczył
4( budynków, a 50 rodr.in pozostawił ber
iachu. Ofiar w ludziach nie by (o. Szko
dę obliczają na 300 000 mareic.

ALEK8ANDi:.li LEDNICKI
Adwokat moskiewski i polaki dzlałdoj poli

Co zrobić, żeby skóra nie pękała f
Pękaniu skóry na obuwiu lub uprzęży
możt a zapobiedz za pomocą następujące
go środka. W silnym odwarze dębowej
kory moczy się obuwie lub uprząż, a za
nim całkiem wyschnie,smaruje się rycy
nowym olejem (caster oi). Olej ten. uży
ty n>- w luotną skórę, czyni ją nadzwy
czaj trwkłą.
POTRZEBA dwóoh faohowyth ztoarftt
« drukarni "Amsrykł-Eeha." Prusa 8
fftdilnna Płaca $15.00 tygodniowo. Zgfe
*16 slf zaraz. A. I. Paryski, Boi 69)
T diodo, Ohio.
(alflinilt A. A. ParysUej. potawt
Pl|kny obraz 22x26 oall

"Bohaterzy Powstania
Listopadowego 1830-91 r,'"
K. Salefr«l.

ft. Stanlrwlci.
M. Tao.
W. ŁukaBlnskl.

J. LfHlot^howabl

Q. 8orok».

ryszklewlo*.

S. W. Bieliński.
3. Woliński.
P. Nowoalelakl.

J. Grii^ewtkŁ.
J. Sowlńukt.
M. II jele laki.
W

R. Sołtyk.
B. Grothos.
L. My cielaki.
I. Bern.

J. Małachowski
Ks. L jMłśakł.
M. Pruuor,
A.. Oa^ruwskl.

M. Hyblńaki.
I. Kuezyc.

Koifcyckl.

Cona obrazu tylko 50 ooałóar.
Germanizacya.
Kto przyśle $1.00, będzie pokwitow&»j
GRABOWIEC.-M ejsciwość taotrzy
•nała urtądową nsswę "Buchwalde." * A.merykę-Echo" na pół roku i powytar*
Również wio«ka N?epnni* przechrzczoną ibraz (lostania jako premium.
Następujący adres wystaroay:
została na "Plebnswaide."
A. A. PARYSKI,
Smlei ć przy pracy.
Toledo. OtutaBYTOM.—Na tutejszym dworcu kole
jowym przy prifsuwaniu wagonów za
'j'"l'^*iM|*'l'*1' 'l''t''l''M''t'
+
Ity został robotnik Wójcik. Liczył lat 4.
21.

Sprzedawczyk.
"STRZELVO.— Niejaki Bubała sprze
mawiali dr. Lejda, Rzepecki, poseł Kor dał swój 500 m o/go wy folwark Ostrowo
fanty i in ii. Uchwalono rezelueyę soli komisyi k jlonlz&cy^ieJ.
daryzującą s?ę z ?uchem rewolucyjnym
w Królestwie (^iec odbył się na *ers toryum austrysckiem dlatego że rtąd pru
ski nie zezwoliłby na urząd cenie p:d.bnego wiecu )
Zużytkowanie sadzy.
/gon posłit.
Sadze z rur od pieców żelaznych są
TARNÓW.—Zmarł tu Dr. Stanisław wybornym nawozem na o^rodowizny,
Stojałowski. poseł do rarłamenm z okrę gdy aię weźiie 9 części sadzy i część so
gu Tarnów-Brochnia. Przez p ęć lat sw;« li. Sadze służą też za ochronę przeciw ro
go poselstwa ani razu nie prsen aw<ał » bactwu tępiącemu delikatne rośliny oparlamencie. W je^o miejsce ma obecnie grodowizr, szczegóh iej przeciw p hłom.
kamiydo< ać wszech- poliki rycerz pr«e- Na buraki i marehtw działają sadze jako
mytłu galicyjskiego baron Battagl;a ze pokarm roślinny nadzwyczaj dobrze.
Trawniki posypane sadzami wydają Luj
Lwowa
ną trawę ciemno zieloną. Także na drze
Straszny wypadek.
wka i woco we działa ten nawóz wy bornie,
8
m< żna go taksę uż>wać w mieszka
KROSNO —Tu-ejłzy weterynarz sta
rostwa Cieleńkiewicf, jadąc z domu do niach do doniczek z kwiatami i w tjm
kościoła, w skutek spłoszeni* «ię konia, celu dodaje się jeszcze drobno umielcwypadł z wózka i uderzał ukni^siczę' nych albo uskrobanych odpadków rogu
śliwie gł«>wą o kut ę ciosowych kamieni bydlęcego,a mieszaninę tę można rtzro
na gość ńcu ?tądowvm złożonych, że zgi bić w wodeie i takową podlewać kwiaty;
nął na miejscu Cieszył się on ogólny na*» zera tym podsycane n śliny wybuja
ją niesłychanie i wydają piękne mięsi
sympatyą w mieście i okolicy.
ste łodygi i liście.
Nieszczęśliwy wypadek.
Środek na odmrożenie.
TARNÓW. Syn tutejszego kupca i o
Najskuteczniejszy środek na odmro'o
by w* tela. Kamila Bauma, uczeń VII ki.
gimp., zajęty z kolegami w domu fabry ne ręce i nogis jest następujący: Kupić w
kowaniem dvnamitu, uległ nieazczęśli aptece czysz zonej żywicy, pokruszyć w
wemu wypadkowi z powodu ekspl »zy^ drobne kawałki i włożyć do dość dużej
materyj wybuchowych. Dynamit roz filiżanki, napełniając ją mniej więcej do
mifżdżył niefl»cręśliwemu 1-wą dłoń fak, połowy. Na to nalać czi stej prowanskiej
fż musiano dla u iknT'ęiia gora*ych na oliwy i postawić wszystko na gorący m
stępstw amputować mu rę'<ę do kostki.
tyczny w liosyl.

MORAWSKA OSTRAWA.-Na szybie
"Ignacego" dnia 31 stycznia o godr. 4
rano pękł koc oł, skutkiem czego trzf>ch
robotników: Stanisław Dragan, Jan Ku
bacz 1 Franciszek Ktrinek poniosło
śmierć na miejscu, a trzech: Francisie^
Dud* k, Ja -» Kubiesa i Henryk Wójcicki
zostali ciężko poranien?. Jeleń z tych cetatnich zmarł tego samego dnia w szpi
talu. Wybuch był lak gwałtowny, że
Defraudacja.
wnębze kotłowni zostało doszciętnie
zniszczone Powód wybuchu dotąd do
JAROSŁ\w,—W towarzystwie zali
kładnie nie zbadany.
czk^wem (bink J. Stri«rwera) w Jarosławiu, poiel^'li urzę jn?cy teg ż towa
rzystwa L^n Men es i r. LicHtbach de
Zabawa pod opieką poliey i.
fraudacyę na 5^.000 ko-on. Obaj areszto
STRYJ. —Przy szczelnie zasłoniętych wani—śleiztwo w t k f.
oknach i jeszcze szczelniej samkniętvch
drzwiach, strzeżonych pilnie prz€z policyę. dnia 28 stycznia w dawnym kra
ZABÓR NIEMIECKI
kowskim hotelu, urządziło sobie za za
proszeniami kilkanaście jednostek naroZ Poznania 1 akolicy.
dowrści "suatryacko-polskiej" piknik,
uodczas którego teńcz^no. Przycsyna S a m o b ó j s t w f a m - z e l i ł s » e t a
tveh ostrożności jest okoliczność^ że oaćł niż*sy urzędnik ko'ejo wy Beiche. Przy
ludności miejskiej w Galicji jest bardzo czyna samobójstwa niewiadoma.

piecu.Gdy się zawartość rozpuści, dobrze
kilka razy przemieszać, a potem posta
wić w miejscu chłodnem, aby ostygła.
Jeżeli na rękach lub nogach są rany 2
odmrożenia, wtenczas smaruje się tą ma*
ścią płatki lniane i owija niemi takowe;
jeżeli zaś są tylko miej*ca czerwone, wy
starczy posmarować je, a skutek nieaa
wodny.
Kit do szpar w podłodze.
Najprostszy i najlepszy sposób kitowa
nia dziur i szpar w deskach podłogi robi
się jak następuje: pięć części świeżego
twarogu, i jedną cześć wapna miesza
się z farbą rdpowiadającą barwie podło
gi i Urn wypełnia się próżne miejsca
między deskami, potem równa się noiem
lub drewienkiem—a niedługo potem kit
tenjutjest twardy jak kamień. Woda aawet nie rozpuści tej stwardniałej masy,
którą można śmiało myć i szurować.
>
•
Jak utrwalić farbę na blasze.
Jest rzeczą znaną, że z blachy pounalo
wanej farba olejna z czasem odpada.
Chcąc temu zaponiedz, trzeba przed ma
lowaniem oczyszczoną i nieco szorstką
powierzchnię blachy posmarować rozczynem kauczukowym i chloroformem, któ«
re po (buseeniu łączą się cbunicznie z
blachą i dają trwały podkład dla farby.

RADY I WSKAZÓWKI

| Czy gazeta ma służyć|
ludowi, czy też osobom,
które chcą ludem rządzić
na swoją korzyść?
"Ameryka-Echo" służy ludowi,
rządom partyjnym ani klikom.

nie za
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QUO VADIS?n
(DOKĄD IDZIESZ!;

PowleAć % czasów Nerpa.
pries Henryka Sleakiewkn
]

Kto preyśle dwa dolary bidzie

pokwitowany za "Ainerykę-Eoho '
na rok i dostania "Quo Vadia" jako
premium.
Nasze wydanie jest całkowite,
nie skracane, a nadto <;jdoblon<»
Jeat pieknemi iluHiruoyMml, oras
zawiera dodatek objadniająoy wy
razy oboe,
Powieśd "QuoVadls" tłómaosona
jest na wazyBtkie języki 1 rozohods!
b1q w milionach egzemplarsy.

Trzy tetay.

Cena ft .00

ANTONI A. PARYSKI,

c

TOLEDO, OHIO.
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ROZWESEL SWOJ DOM

PB/KZ

sKBZYNlc^lHJ^iezilfCat

niucijt«łijr
organynie potrzeba wyke*ułcenia nusyeshego. Vo M
lye,
melodye.
inttruueiclt tym uwM dziecko grać może.
którzy ten Instrument sobie zakupili sa zdunie al i ud»
woleni, ponieważ prsewedJ icb oczekiwania, gdyi gn
prseazlo 100 kawałków jak to wjkamje
s kam
akraynką Muaycaną poayłaaa. Moiaa jej używać w domi
pray dpiewie daieci, w wwaray.twaeh i w csmIb r*inyak
zero**dsefc towarayekłch. Opłaci wam ai« w
uotf
skoro uśjta do posypywania do taftaa G» glota* !
wystarczy aa kaidą awywajSł
Hymat
walce, polki, polkl-muirki, kadiyla, Jai rdwalei Oaj
—Blarw oddaje
wtlaowiu «»iewy popalane
oddaje t«a
t«a iMtnmant
lMtnmant a ltakt
fi doskonałością jak tylko najlepsi muaykancl »of%. Mr
'•f* daieci staaowl wielką uciecho.
•
P Wałek, Jak widać na rycinie, na stalowe »ity *c!kl,
Y
które grajs podcaas gdy walea el« otnaca. PowUtw
hoke
!ob taniec bee zatrzymywania. Ten prawdziwi^ zadziwiający instrument_ koaatu^»
Tysiącami siq sprzedaje. 8przedajemy piękne harmoniki po naJniŚMysh cecaflh. Alą
poeelecle deptaj fci.00 Jako zaliczką mv Ppaziemy wam Domowa Skraynk* MnaycxM
a pray odbiorca t«>>4« xar>acici» reaat« tj.
Agenci 6obtzt**TAb\ąii.
ĄdrMn]cf«J
tmrU, W- •- fan Hm*
»• ,,,# ** *1
$100

MAKtS

