
usta zmarłych członków Związku Na- 
rodowego Polskiego 

Rportowanych w ubiegłym tygodniu, od 30-go Lipca 1922 
t 

do 5-go Sierpnia 1922 włącznie 
Nazwisko 1 *ml* ziuart. 

Białecka Helena 
Saymnńakl Jan 

Ga wiła Wlacanty .- 
Gdynia Jan 

Dopił* Michał 
Janko Bi£Wet a 

Tri tok a Katarzyna 
Wieczorek Józef 
Bandlga Jan 
Zaremba Ewa .. 
Nowak Albert 
Cadntk Jan 
Mocarska Józefa ........ 
Sałacki Józef 
Ulanowicz Wincenty .... 

ZaMoleki Kazimierz 

Lappa Kazimiera 

Wendołoweki Jan 
Zawadzki Władysław ... 

Staroń Anastazja 
ffMtUkka Anna 

Parw luczak Mar Ja 

Data siulercl | 
26 tipca 1922 
26 lipca 1922 
22 tipca 1662 
13 lipca 1662 
18 czerw. 1626 

1 sierp. 1626 
69 lipca 1982 
18 lipca 1618 
22 lipca 1626 
61 lipca .1682 
22 lipca 1926 
26 lipca 1982 
60 lipca 1966 

3 sierp. 1922 
29 sierp. 1622 

1 sierp. 1926 
30 lipca 1922 
30 lipca 1922 
28 lipca 1922 

7 Hpra 1922 
24 lipca 1922 
24 czerw. 1922 

MleJeoowoAC 

S. Brooklyn, N. T. 
Grand Rapida, Mich. 
BSKknore, Md. 
St. Louis Mo. 
Chicaco, 111. 
La SaHs. 111. 
Aldon Statłon. Pa. 
Dstrott. Mich. 

Chicaco. 111. 
Milwaukee. Wis. 
Chicaco. 1U. 
Wilmington. Dal. 
Tirroop, IV 
Chicaco, UL 
Uraddook. Pa. 
Scraafeon. Pa. 
ClSTeland. Ohio. 
Harroy. 111. 
Gary, Ind. 
Pasanie, N. J. 
Torrtncton. Cona. 
LackawanAa. N. T. 

Umarli w wydziale małoletnich. 
UJUdow«ki Marcin 
Banulsk! Władysław .... 

Kareta Stefan 

16 lipra 
30 lipca 
12 lipra 

1622 
1922 I 
1922 

Dstrott, Mich. 
Bristol. Cona. 
Smw York Mills, NY. 

KHaczego Kontest L N. P.nie udał się wszędzie? 
tal się zrobiło Braci Związko- 

gdy w ostatnim numerze 

zobaczyli odbitkę foto- 
uliczną naszego honorowego 
roporea Z. N. P., który posiadła 

604 Z. N. P. Tow. Synów 
ości z gminy 01 Z. N. P. w 

tal im tego, że ten wspaniały 
roporzec, który co rok pójdzie1 

tej grupy, jaka najwięcej 
je członków i stanie się 

kjbardziej dla Związku zasłużo-1 
nie dostał się w ich ręoe i że 
oni mogą się chlubić tym Pro- 
oem. 

A żal im pewno i tego, że w 

szlachetnej emulacji międry 
lipami i Towarzystwami nie oni 

ii palmę pierwszeństwa, nie 
dano jest dzierżyć dziś naj-| 

tryumf w Związku Na- 
ftdowym Polskim, bo tryumf 

liej i owocnej pracy cztero- 

lięcznego kontestu. 

.Nic nie stracone! 

/Nagroda dla najlepszych jest 
polu! Jeno po nią sięgnąć sa- 

lt rozpoczynając od, jutra, a ro- 

i cicho, bez rozgłosu, po kry 
Rin,*by innych w pracy uprze 

dać i za rok znowu w rzędzie 
pierwszych stawać. 

Kto zna Brać Związkową, ten 

jest przekonany, że ona jak za 

swoja organizacją dałaby się w 

kawały siekać, tak tei umie i bę- 
dzie umiała rękawy do pracy za- 

kazać i pójść i pracować szczerze, 
bo co dla Związku robi, to robi 
dla polskości, robi to dla siebie 
i tych. co po nas przyjdą. 

* * * 

Jeno że czasem nie wie, jak 
robić! , 

Pozwólcież tedy, że na mocy 
doświadczenia w ostatnim konte- 
ście rozpiszemy się trochę na ten 

temat, a zwłaszcza, że z błędów, 
przeoczeń, zapomnień winniśmy 
zawsze wynosić nauczkę i lekcję 
na przyszłość. 

Materjału do tych uwag dostar- 
czył nam brat Piotr Jagowzki, 
członek i organizator grupy 166 
Z. N. P. w New Bedford, Mass., a 

więc chyba z własnego doświad- 
czenia może nam powiedzieć du- 
żo o tym, dlaczego to Kontest Z. 
N. P. nie udał się wszędzie tak, 
jak tego należało się spodziewać. 

Niechże nam przeto wolno bę- 
dzie przelać myśli ob. Jagowskie- 
go na papier i podać je w naszym 

Sprzedaż Szyfkart do Gdańska 
Hamburga. Bremen, Antwerpii, Rotterdamu, 
Tryjeatu na najlepszych i oajuybuyrh okrętach 

SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ OTACZAM RODZINY 
Wysyłka i wymiana pieniędzy po kursie dziennym. Odjeżdżają- 
cych do kraju nie zmuszam do wymiany pieniędzy. Po wszet* 
kie informacje udawajcie się do znanej starej Hrmys 

a KUNASZEWSKI 
179 East 3rd Street New York, N. Y. 

BAŁTYCKO AM ERYKANSKĄ 
fJLINJA '9 BROADWAY. Ht 
WPROST* POLSKI 
przez GDAŃSK. 

Z Nowego Yorku, Bostonu lub Philadelphia do 
Gdańska SlOfS.SO i $5.00 podatku wojennego 

'(pt.c.mr eraa>eeH Wol«i* a Boduna l»S PhUaHelęhla 
Ho Nowtfii Yorku 

** J•/ Want lvlło kmjuly na J, I. K J aaHS 
raltka Kuthnii — Polaka Slułba — Owrana Okaiuat 
S. S. ‘•ESTONIA” 23 Sierpnia 
S. S. “LITHUANIA” 6 Września 
Zamawiajcie kajuty zawczasu u swego agenta 

GWARANTUJEMY 
wysyłkę pieniędzy do Polski 

SZYBKIE DORĘCZENIE 
Przez nasze biuro w Warszawie 

1,000 Marek Polskich... 17c 
5,882 Marek Polskich za 1 dolara 

do każdej przesyłki należy dodać .?5c 

Rata jest dobry do 15-go Sierpnia 

Depositors State Bank 
4633 SOUTH ASHLAND AVE. 

, CHICACO, ILL. 

Wytnij ogłoszenie i prześlij razem z czekiem luh 
Money Order do naszego flanku, zaznaczając komu 
mają być wysiane pieniądze i pod jakim adresem. 
Resztę my wykonamy. 

opracowaniu dla dokładnego prao 
trawienia ich prana Brać Związ- 
kową. 

• • • 

Już a góry wras a eb. Jagow- 
skim należy się nam iMtrnec, że 
nie potępiamy, ani też potępić nie 
ahcemy nikogo aa to, że mu się 
nio powiodło. A więo: 

Najważniejszą przyczyną togo, 
że Kontest Z. N. F. nie udał się — 

to brak dtfci wytężonej pracy no 

strony Braci Zwiąskowej, a nade- 
waaystko zarządów grup i Ooda 
Z. N. F. — powiada ob. Jagowski 
a grupy IM Z.N. F. 

Tam gdaie sanądy grup i Omiń 
Z. N. F. wytężały swą pracą w 

osasie trwania Kontostu, (dnie 
zwłaszcza prezesi grup i Omiń na- 

biegali o to, aby zyskać miejsce 
na słońca, tam też i są wyniki po- 
ważno, bardno nawet poważno. 

Ptmm — to głowa i mńf et> 

fcfo zespołu. Ody (Iowo śpi — 

wszystkie członki śpią. Jedli pre- 
zes grupy lub Gminy na posie- 
dzeniach swego nspdu nie 
dać inicjatywy, jeśli nie umiał 
zagrzać członków do pracy, a i 
•am nie wykazał się tym, be pra- 
cuje, tam oczywiście praca nie 
pętała. 

Gdyby każdy członek był awer- 

bował w czasie kontestu choćby 
tylko jednego osłonka 

Co nie można?! 
Ależ tak, można było, bo to po- 

kazało się w tych grupach, ktćre 
pracowały, a żyłko trzeba było 
chcieć. 

. . . 

W wielu yrupach i Gminach Z. 
N. P. — powiedzmy te śmiało za 

ob. Jato waham — nie stało pod I 
czas Kontestu prezesów! 

I albo nie wssyscy rozumieli 
cel Kontestu, albę też nie wszyscy 
cheieli się brać do pracy. 

Jest jeesoss i inny powód. 
Kie wszyscy preaeei stanęli na 

wysokości sadania. Tak po tru j 
pech. jak i pe Gminach Z. N. P.' 
byli często gęsto preeoti samolu-, 
bni, nieudolni, lub niedołężnie 
do meczy się biorący, którąy 
zmarnowali drogi osas na inne 
rzeczy, a nie starali się przypilno- 
wać spraw Kontestu. 

Za przykład stawia brat Jago 
waki Gminę Ho. 91 S. H. P. Podo- 
bno proszono prezesa tej Gminy, 
tby przybył na posiedzenie gru- 
py No. 166 Z. H. P. i obecnością 
swoję, ora* powagą zachęcił osłon 
ków tej grapy I zarząd jej do 
energiczniejszego zajęcia się Kon- 
testem. Prezes obiecał, ale nie 
przybył... 

Organizatorowie w grapach ro . 

bili, co mogli ale aami nie wiele 
mogli zrobić bez pomocy innych 
członków — to rzecz wiadoma. 

Często grapy nie chciały nic 
wyasygnować z kasy na koszta, 
jakie niewątpliwie są połączone z 

praoą agitacyjną wszędzie i za-! 
wsze, co organizatorom odbierało 
chęć do pracy i wiązało tan ręce. 

W niektórych zasię grapach 
patrzano z zazdrością na to, ż» 

1 organizator ich grapy zbierze kre- 
dyt i lawy za robotę w ich gra- 
pie, a zapominano o tyra, że wszel- 
kie honory i zaszczyty, jakie zbie- 
ra członek grapy, są odziałem 
wszystkich, bo przecież grupa Z. 
N. P. — to najbliższa sobie ro- 
dzina. 

• • • 

Miesiące były cztery na Kon- 
test przeznaczone. Piękne już by- 
ły dni* w maju i czerwou. Trudno 
było na posiedzenie dostać nieras 
członków — te prawda. Ale też 
nieras te posiedzenia były prowa- 
dzone tak na ‘•hora’', bez należy- 
tego zastanowienia się nad spra- 
wą werbowania nowych człon- 
ków, nad sprawą Kon testu. 

Często gęsto csłonkowie nawet 
nie wiedzieli o Kon teście, bo sa- 

rządy grap albo komunikatów z 
Mura Sertr. generalnego i Organi- 
zatora nie odczytywały, lnb też 
zrobiono to pobieżnie, aby etę tyl- 
ko zbyó tej "pańszczyzny" zwią- 
zkowej. 

Stan zdrowie zmienił się zupeł- 
nie.— P. Maks Weyer z Ryan. 
Iowa. pisze: “Cierpiałem bardzo 
na dolegliwości żołądkowe i za- 

wroty głowy, lecz Dra. Piotra C,o- 
mozo zmieniło zupełnie stan me- 

go zdrowia.” Nie znamy nic lep- 
szego na dolegliwości żołądkowe, 
nad to stare, przez czas wycho- 
wane lekarstwo ziołowe. Nie jest 
ono medycyną apteozną, miejaco 
wi agenci je doWarcsają. Piazcie 
do: Dr, Peter Fahrney dc Son* 
Co., 2501 Washington Blvd., Chi- 
cago, Illinois (Ogł.) 

PM HATFIELB, 
SABINA, MM 

Byte w stul* ptMmali 
Hy iMtii Mtjwmt Lt4Ib B. Ptak. 

kaa*« Ttnteble r*»BiiB4 

Obło. — 

B. Plnkh—ita ba os<S4b« 
Lydlm 

1 
By- 

Lttattwo Lydta & Ptnkhanae Vo- 
C«taMa Compound powinno byd utyto 
uran po lauwradeniu plarwaiych aymp- 
tomów roadratałonta Mrwow^to, bd- 
h» w knytaeh, ocdloego oolabtonlo i 
nlarerutarnadcl. To pomoko ct. uyo- 

ronwlpłpcia ot« srotelajnoj 
choroby. Wypróbuj dobrać to lokai» 
•twro. PMnorło ono pani Hatflald. tak. 
Jak wielu, ■wiciu lanym kobietom. 

Macie jeszcze więcej powodów? 
Prosimy, piszcie do nas wszyscy. | 
Niech się każdy Związkowiec wy- 
powie w tej sprawie. Na to mamy 
swój organ, na to redakcję, abyś 
my mogli wzajem cię wypowie- 
dzieć i wspólnie radzić nad ziem, 
lub teś cieszyć się dobrem. 

Ob. Jagowrid rzucił kilka bar-1 
dzo dobrych myśli, powodów nie- 
udanie się Kon test u, snąć bardzo 
poważnych i do wszystkich ©pic > 

n^r«fc iwłanm grup dający* 
8i« BMtOMWmć. 

• • • 

MW piangr tego, by drażnić, 
hub obwiniać kofoć. ale jeno po 
to, oby obadać chorobą, o po sba- 
danin i postewienin należytej dja- 
fnosy, radlić na prsyadoić, by 
nam sią dnifi Kontest lepiej i 
ewoenWj powiódł. 

Ptymoath, Pa. 
Rtnliwja Taw. Oświaty, grupy 1*0 

ZwigałMi Nar. Pol. 

Na poiMnaHi młeslfcsnym powyż- 
ezej gna*? uchwalono rezohicję, w o- 

bronle brata 'W. P. Dajnowskiego. a 

urnądnika taj grapy, i której, przyto- 
czymy niektóra ustąpy: 

*%waśywaxy. lt Tow. Oświata, gru. 
pa IM Z. N. P. składa alf w K pro- 
cent. a członków należących do po- 
aasaagśłaych lokali anljnych, których 
członkowie, górnicy, ag obecnie na 

strajku, mamy aa swój święty obowlą- 
aek bronić prawdy raecaywistej. a za- 
dać kłam “prawdzie" (?) wygtoaaonej 
prses R. Cappallnege. przeciwko W. P. 
Dajnewaklemu. obecnemu urzędniko- 
wi Tow. Oświata, grupy 1*0 Z. N. P.. 
który Jest zarazem organizatorem 
Zjednoczonych dorntków w Ameryce 
(Un(ited Minę Workers ot America). 

Zważywszy, że W. P. Dejnowskl na- 

leży prses ostatnie %i lata do Tow. 
Ożlwata, gr. 190, w którym to czasie 

plaatowal różne ursfda. był kilka ra 

sy delegatem na aejmach zwlązko 
wyck. Jest prezesem Komitetu Oby 
watelsklego od czasu założenia tegoż, 
również był członkiem różnych Komi- 
tetów gdy tego wymagała potrzeba t 
dobro ogólne, i zawsze ze swych oho- 
wlpaków wywiązał slą znakomicie. 

Zważywszy, że W. P. Dajnowski na- 
leży do IłuJI dornłkśe od 6 września 
1*9* reku; piastował urząd* w Loka 
lach unijnych prawie bez przerwy, był 
reprezentantem prawie na wszystkich 

'Dystryktowych Konwencjach poras 
drugi bfdąe powołany na staaowlsko 

NAJTAŃSZA wysyłka pieniędzy 
a gwarancja azybkiago dor«caania 

Kurs Polskich Marok podajemy w dziennikach, al- 
bo wysyłamy na żądanie. 

SPRZEDAŻ SZYFKART DO GDAŃSKA 
i innych portów bez przesiadania. Spotykamy na stacji, 
wyrabiamy potrzebne do podróży papiery. 

Na listy odpowiadamy odwrotną pocztą. 

SLAVONICIMMIGRANT BANK 
SM Wart 23rd Stmt, NEW YORK. N. Y. 

Nacjonalnego Organ laa to ra od dłuieze 

go ctua ton grud plantuje; no Na 

rodowych Sejmach Unji Górniczej był 
około 11 rasy 1 snwsse spełnia! swe o- 

bowląskt nienagannie. 

Zwaiywszy, ie na zebraniach. pubU- 
csnych zagajonych prsos niedojrza- 
łych organizacyjnie góralków, s ust P- 
R. Cappallnl. dystryktowego organlze- 
tora ZJednocsonyeh Góralków w Ame- 

ryce. wytrysło óródło brudnej kryty* 
ki aa swych eapól-uraf dalhó w: W. P. 
De jaows kiego, James E. Joaos‘a j in- 
nych. 

Zważywszy, ie krytyka paar Cappe- 
llni nie miała Sądnej saeadnlcze] pod- 
stawy, gdyt była “prawdą- (T) bei 
ładnych dowodów | była nie aa miej- 
scu 1 nie we' właściwym czasie. gdy i 
jeiell p. Cappellnl miał dowody o Ja- 
kichkolwiek przentf pstwach popełnio- 
nych prses Daj nówek i emo 1 Jones‘a, po- 
winien był wnieść prseciw nich akar. 
te podług praw konstytucji UnJi Gór- 
nlcsej. 

Zwaiywssy. wszelkie powytiu da- 
ne. my członkowie Tow. Oświata, gru- 

py 190 z. N. P.. uchwaluray rotum za- 
ufania nisiemu bratu W. P. Dajno w- 

lakiemu l piętnujemy akcję P. R. Cap- 
palineao. Nie mamy ładnej nieufności 
ku bratu Dajnowaklamu i naznaczamy, 
U nlrdy przedtem nie aływaelltany tak 
brudnej i oatrej krytyki zwróconej' 

| przeciw niemu przez iadne Jednostki 
at do tego czana. 

I Równie*. my członkowie Tow. 
Oświata, grup* 190 Z. N. P„ solenni* 

przysięgamy na honor przysięgi gór- 
niczej. >• stoimy 1 będziemy stad mo- 

rem przy najwytszzj władny wyko- 
nawczej ZJednoczenyck Gdrnłkflw w 

Ameryce. 
Zo Tow. Odwlatn; 

Antoni •uenyAekl, 
'■u, nWBVWVdl( 

Maciej fłewrwtowłea 
Komitet rsantucjt 

KATASTROFA NA DNIE- 

Lwów. — Jak 44 Kur jar Lwow- 
ski” donosi, kilka dni tomu zda- 

rzył się na Dniestrze wstrząaają- 
cy wypadek. Oto prze* Dniestr w 

okolicy wsi Brzozdowiec pow. bo- 

breckiego, wracała czółnem * 

przeciwległego brzegu rzeki do 
wsi partia pasterzy, składająca 
się z 12 osób. Wskutek podwyż- 
szonego stanu wody i silnego 
prądu, łódź została rzucona na 

tamę, wskutek czego łódź strza- 
skała się, a w głębię wpadli wszy- 
scy pasażerowie, z których 7-mru 
znalazło tragiczną Śmierć w spie- 
nionych nurtach. 

______________ 
r / 

Niektóre piękne kobiety były- 
by o wicie piękniejsze, gdyby sa- 

me o tym nie wiedziały, że są pię- 
kne. * 

Przyniesie Ci Hartmana 
Bogato Obity Siedmio 
Kawałkowy Garnitur 

s Czystego Drzewa Dębowego “Quarter-Sawed 
Przyślij nam tylko $1.00 na ten kompletny gabinet do 
biblioteki lub garnitur do bawialni i jadalni, siedem 
wspaniałych, masywnych kawałków — w eleganckim 
stylu. Możesz go używać przez 30 dni, na bezpłatną 
próbą. Jeżeli nie powiesz, że jest to nawet więcej niż 
się spodziewałeś odeślij z powrotem, a my zwrócimy 
ci $1.00 i zapłacimy koszta przesyłki w obie strony. 

Przeszło Rok do Wypłacania 
Tylko przez zobaczenie tego wspaniałego, dębowego “quarter- 

uwed oak” garnituru będziesz sobie mógł wyobrazić o iłe on się przy- 
czyni do upiększenia twego domu. Tylko przez dokładne zegzamino- 
wanie go możesz ocenić jaka to jest tanioćć przy tej zniżonej cenie. 
Podobne meble nie można nigdzie kupić po zbliżonej nawet do naszej 
cenie, ani też na tak dogodnych warunkach. 

Piękna Wykończenie “Fumed”! stół ze solidnej dębiny z wierzchem 
26x42 cali. ma szufladę 7 cali szeroką, wysokość od ziemi 29 cali. Kolebacz 

z oparciem, z dębowego drzewa quarter-aawed 1 za- 

okr^lnny poręczami; Biedzenie 18x19 cali. Sie- 

3L 
rokość 251, cala. Wysokość od Biedzenia 21 

cali. Kolebacz bez poręczy, doskonale odrobiony 

NSafel 
i555^iture 

ze solidnego drzewa dębowego z wierzchnią 
I poręczą “tjuarter sawed”, siedzenie 16*14 cali. 
I Szerokość 17 cah. Wyeokość 33 cali. Fotel 37 
I cali wysoki 1 Fotel bez poręczy, 36 cali wysoki 
| z siedzeniem 16x14. Krzesła i stAł są zaopatrzo- 
na w podpórki, które nlo roMg h»ł**u Ornammtaayjoe 

[oparć!* I Kładzenia «ą wybito trwała ImłtooJa hlKzpnAoklo) 
bratowej ok(Vry. Wygodno aprpiynowo eledzenla. Taborety 
1SH cala wynokło % 10 calowym wlertchem *<* solidnego 
<1rie»a dfbowago. Siatka na k«la*kl, dudd cipSka aby u- 

trtymać znaczne lłodfi knlelok. Wyeylotny (dirbrzo opakn 
wan« I rozebrana, aby tmnlejotyd kontu przesyłki) ■ fa- 
bryki w Central Indiana, Woatarn Naw York Buta, lub 
ae okładu w Chicago 

Zamawiaj Re. 1I2I»»*A7. t eaa (S7.H. Przyślij tylko II.•« 
Roaste wypłacaj po R.N mlewłfctale. 

Wytnij fciptu nm “W* 
_ 

mumraa * oum | 
D**t. 47K, Cbioafa. ni. 
ZiłirMm $1 Afl rroaoy o pray.ałanla ml 

7-mki kawałkowa*'. garnituru do ba- 
wialni Nu I12I*I».VA7 podluf oylnMnlt 
n« SOt«> dniową haapłatną pr Kbę. W rui* 
nl**ma«J'.wolenia odarła Ja • powaotaan. a 
wy «wróć kia ml II 00 I nphialfM koaata. 
praawoau w obła atrony Jadali ani Ja 
IM ray mam hędą płacił 11 0* mtnaląca- 
nla^ dopóki nla wypłaca waayat kiego U 
$17.91. Tytuł właanudrl snataja pray 
w aa <lnpAkl oatatnla rata nla aoatanla 
sapłaooną. 
Nas winko ...«.... 

u»i«m 

R. F. D.\ Roi N«*.. 

Mlaato Stan 

ZaJ«Pis Kolor 

DARMO KATALOG Z 
TANIOSCIAMI 

MS Mrml« optmJirych nkjwlfkiu w śwlt- 
clo taniości. Wocyotko. co tylko potriabu- 
Joclo: dv*»nr, llnoloum. ploo«, ta- 
tarki. naczynia zrabrne, naczynia domowa, 
maotyny do prania, maatyny do acycla, na 
rtynla aluminiowa, fonografy, motory ga- 
zoltnowa, centryfugi Kd. Watyotko to aprio- 
dajemy na naaza łatwa opłaty I na 10 dnlo- 
*1 bezpłatna prdbf. Karta pocztowa lab 
Hat prrynleale rl tan wlalkl katalog tanio- 
Octowy darmo od w rat dą poczt*. 

"Poawdl Hart ma nowi uklalłt Cl gntaadko” 
Wydmmry >•(« pitmm O ki* •laMcwnO 

*« wizaOw I fWi ant u tą 

HARTMAN . 

^A**r*ł—NU porAwnuJ t**o drtaknnaUffn garnituru llartman* 
a Innymi podobnymi. jak na nferaaku taca Hchaaymi w k<>natruk 
c)l I «ryki>rt< laniu KaMy nt*h»l lltrlmMi* JwM mroblony dla 
trwałrgw uayrtyu * dorinmlam wapanlataitn wyiląitu. /.•owa* tak- 
*• PUkna obicia a latarni a apr**v r*. we. ornatnentpcyjne oparcia, aankraclonc porącae oma <tył.me **quarter-aawad’- w tym ape- rjalmm garnitur** PraekoaaJ «tą <*ay Inna aklepy ofiarują <*>« 
podobnego po Mol* rhoAhy ahllftonej do naaioj. 
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