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Sprawa wyposażania instytucji 
publicznych w lokalach, w któ- 
rych znajduje się wielu polaków, 
podnieci ona aa poaiadseniu Wy. 
działu Kobiet, zasługuje na ain- 
teresowania cif i szerszych kół 
Wychodltwa polskiego i aicaero 
poparcie tego projektu. Brak 
książek polskich w szpitalach, na 
okrętach, w aalaeh Czerwonego 
Krzyża dał alf już niejednokrot- 
nie odczuć naszym rodakom. Pod- 
czas kiedy inne narodowości da- 
wno zrozumiały doniosłość zaopa- 
trzenia w dobre książki tego ro- 

dzaju instytueyj i poczyniły kro- 
ki w tym kierunku, Polonja do te- 
zo czasu obojętnie się zachowywa- 
ła. Rodak nasz P. Jarsembaki, pi- 
«|e o tym wzmiankują, że biblio- 
teczki okrętowe zasilane i« pftez 
różno języoane książki: czeskie, 
niemieckie, włoekie, hiszpańskie, 
natomiast książek polskich, brak 
tara jest zupełny, albo znajduje 
się jeden egzemplarz, neszący śla- 
dy wieku na sobie, pożółkły i pra- 
wie nieczytelny. Zderza się, że w 

szpitalach powszechnych znajdują 
się polscy skazani na tygodniową 
bezczynność, tęskniący do iłowa 
polskiego, jeżali nie do żywego, 
to bodaj do drukowanego, niema 
jący języków innych. (Podanie w 

takiej chwili książki polskiej, 
któraby mu monotonność przer- 
wać mogła, i któraby zajęła jego 
wyobraźnię, byłoby zasługą nie 
małą, a w wielu wypadkach przy- 
czyniłoby się niemsl do nratowa- 
nis żyeis. W skutek choroby cia- 
ła i dusza nasza do pewnego stop- 
nia podlega zniechęcaniu, wyra- 
dza się wówczas pewna obojęt- 
ność na wszystko, która ogromnie 
utrudnia powrót do stanu normal- 
nego. Książka w takich razach 
jest jakby lekarstwem duchowym 
wlewającym otuchę i nadzieję Jo 
serca i przyczyniającym się do 

pr/yjśęia do sił. Podobnie się rzecz 

ma i na pokładach okrętów, gdzie 
służba okrętowa, a nawet i pasa- 
żerowie z braku innych wrażeń, 
zwracają się ku literaturze z wiel- 
kim zapałem. W literaturze ro- 

syjskiej mamy najlepszy przy- 
kład, eo może dobra książka uczy- 
nić, b0 wszystkim wszak wiado- 
mo, że jeden z największych pi- 
sarzy współczesnych, Maksym 
Gorkij, był chłopcem okrętowym 
1 tylko z książek czytanych pod- 
czas podróży morskich nabył wia- 
domości i talent swój wydobył.— 
My, polacy, mamy Korzeniow- 

skiego, piszącego po angielsku pod 
nazwiskiem Conrad, który rów- 
nież w ten sposób nabył wykształ- 
cenie i stał się literatem niepo- 
ślednim. Zaopatrzenie zżfym w 

książki polskie tyeh instytueyj 
jest nię małej wagi i doniosłości 
i nie wątpię, że* zajmie niejedną- 
go dobrego*polaka i polkę i pobu- 
dzi ich do współpracy w tym kie- 
runku. 

Z P06IKDZENIA WYDZIAŁU 
KOBIET Z. W. P. 

Miesięczne posiedzenie Wydzia- 
łu Kobiet odbyło się o g. 2 po po- 
łudniu we czwartek, dnia 10 sier- 

pnia, przy licznym udziale paś. 
Pani O barska, która przeszła 

niedawno poważną chorobą, przy- 
była na posiedzenie, wiiaha rado- 
śnie przez wszystkie panie. 

Na posiedzeniu omawiano spraw 
wiele, między innymi sprawami 
poruszono sprawę mianowania ko- 

misarek na Wschodzie. Postawi© 

no wniosek, by dokonać tego 
przez zniesienie się z okrągasw po- 

szczególnymi, polecają© tymże wy- j 
stawienia listy kandydatek na tę 
godność, prze* obór najczynniej- 
szych członkiń f przedstawianie 
tychże Wydziałowi Kobiet do za- 

twierdzenia. 

Odczytano również ogromnie 
miłą koTezpondneeją z Washing- 
tona, której autor P. Jaraambski, 
przedstawia wielki brak książek 
polskich na okrętach polskich, 
kursujących pomiędzy Nowym 
Yorkiem, a Gdańskiem, (gdzie atu- 
żba okrętowa jest niemal wyłącz- 
nie polską), w szpitalach publicz- 
nych, w salach Czerwonego Krzy- 
że Częstokroć książko taka przy- 
czyniłaby się do szybezogo wy- 
zdrowienia pacjenta w szpitalu 
przebywającego, a tęskniącego do 

•k>w» pekkisgo. Pan' Jarzembski 
*"***? *> wszystkich 
organieacyj kobiecych polskich s 
pro*H ° wyposażenie instytucji 
^kioh w książki polskie i nastę p- nic saopickowanie aię tymi biblio- 
toosksmi. Korespondencją tę prsy- 
ięto entuzjastycznie s postano* 
wiosiom gorącego poparcia proje- 
ktu P» Jsrsombekiefs. 

Obydwie pasie aascsycieUti 
aakdlek polskich wakacyjnych, 
były obecne aa tym posiedzeniu 
i *dnwały relacje s nauki w tych 
ucaelniaeh. 

Szkółki te cieszą się niezwyk- 
łym powodzeniem. Dzieci garną 
się chętnie do tych przybytków 
wiedzy, jak tego dowodai lioaba 
ich wielka, dając chlubne świa- 
dectwo obu Paniom i wynagradza- 
jąe aa trudy połoieua. W obydwu 
sskóikmeb odbędzie clę popis na 
zakończenie nauki wakacyjnej, o 

którym obssaraiej doniesiemy nie- 
co później przez łamy naasego pi- 
sma. Pomimo, że kontest organi- 
zacyjny Z. N. P. jnł aię skończył, 
Panie nie poprzestają' pracować 
nad przysparzaniem nowych 
członków. Niema dnia prawie, aby 
aseregi nasaa nie zwiękasyty aię o 

kilka nowych nazwisk. Organiza- 
cja rolnie i rozwija zł^, coraz to 
szersze kręgi zataczając, rokując 
tym samym najlepsze nadzieje i 
na przyssloóć. 

Po omówieniu kilku spraw 
mniejszej wagi odroczono posie- 
dzenie do następnego miesiąca. 

aimnip. 

Spostrzeżenia i objazdu dyrektor 
ki p. i 8Uray**iaJ. 

Kontest Z. X. P. należy już do 
przeszłości! Czy dał on to, enfo 
modna aif było epodsiować, śmia- 
ło można powiedzieć, że nie. Nie 
wszyscy jednak stali c rękoma na- 

łożonymi. Niektórzy, co najmniej 
byli głośnymi, przyczynili cię naj- 
więcej do powiększenia szeregów 
Zwi ęakowyoh. Jako kobieta, naj- 
mę się więcej kwest ją kobiet 
Związkowczyń. Przychodzą mi na 

myli niektóre sprawy poruszane 
jaz aa łamach prasy Związkowej, 
oraz naszych przywódców. Nieek 
i mnie jzfco swiązkowczyni bę- 
dzie wolno zabrać głoe i podnieść 
zasługę niektórych kobiet. Jul w 

poleceniach prezesa K_ Źychlid- 
skiego, które nie tak dawno byty 
umieszczone w pismach związko- 
wych, era we żyłam wyszczegól- 
nienie pracy pani C. Kosakow- 
skiej. Znająe osobiście tę praeo- 
wniczkę na niwie narodowej, mo- 

gę śmiało powiedzieć, ii w pracy 
na polu organizacyjnym trudno 
dorównać tej pani. Zasługuje ona 

na uznanie i to uznanie ogólne^— 
Prócz p. C. Kossakowskiej modna 
śmiało policzyć na Wschodzie 
setki jeszcze innych kobiet, które 
w pracy dla Z. N. P. mogą zali- 
czyć zię do pierwssaj. 

Podczas mojego pobytu w Cle- 
veland śledziłam pilnie pracę dla 
naszej ongaaizaeji i zauważyłam, 
ża pici waee tam miejsce zajmują 
panie: B. Krakowieoka i SnarSka. 
W Buffalo zaś spotkałam dziesią- 
tki niewiast, które wprost w pra- 
cy organizacyjnej dla Z. X. P. idą 
w zawody, nie szczędząc ani tru- 
du, czasu i pieniędzy, ie pozwolę 
tu sobie przytoczyć nazwiska pań 
Stefanji Przewoźnej, przewodni- 

| czącej komitetu dla spraw kobie- 
i eych gminy !• Z. N. P., pani Wró- 
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bltwskitj, pani Kowalewskiej i 
pani ZdoliAskiej, która zorganiso- 
wały w Forks Kaw York gr. • 26 
członkiń pod wezwaniem św. Mo- 
niki sa numerem 2168 Z. .V. P.— 
Grupa ta jui liczy 35 członkiń.— 
Donoszą mi również, ie p. S. Prze- 
wofna zdobyła 14 członkiń do 
grupy 2135. 

Na prsyjęciu u pani W. Kop- 
cińskiej w Buffalo spotkałam gro- 
no koftiet, która starałam tią prze- 
konać o zasługach i pracach Z. N. 
P-, eo mi aię tak dalece tułało, iż 
pani W. Kopesyńeka nietylko że 
sama do Związku wstąpiła, ale 
zorganizowała grupą 2175 Towa- 
rzystwo Buffalo, która rozwija aią 
wspaniała, bo skupia koło aiebie 

młodsiaż preeważnie zrodzoną w 

Ameryeo. Mająe takie związkow- 
czynie, nie możemy wątpić we 

wzroet naszej potężnej organiza- 
cji, ale jeno aieuztawać w prany i 
uświadamiać eoni więcej kobiet 
0 celach i zadaniach Z. N. P. — 

Niech mi wolno bfdsie również 
poruszyć -sprawą, którą polecił 
prezes K. tyeklińeki, a którą sa- 

ma na pociedseużu Zarządu Cen- 
tralnego prsedstarwiłam, to jeat 
kwestjf nominacji komiaarek na 

stany. Bcees ta na pozór mógtaby 
wyglądać bez znaczenia, zła je- 
dnak ustanowienie urzędu korni- 
aarek przy Z. N. P. jaat rzeczą 
nietylko chwalebną, ala nawet ko- 

1 nieerną. Komłzarki te bowiem 
dbać będą o wzroet i rozwój na- 

szej organizacji, uważając sobie 
pracą dla naszej organizacji sa 

zaszczyt i w praną tą niewątpli- 
wie włożą dużo energji i osobiste- 
go poświęcenia. Nadto c ustano- 
wieniem komiaarek na stany poło- 
iy aią poniekąd kres podztąpneasu 
werbowaniu niektórych organiza- 
cji esłonkiA do swoich zespołów 
podszywających aią pad ogólną 
nazwą Związek, a któnf to nazwa 

służy im niejsko za pokrywkę do 
bałamucenia niektórych chętnych 
do wstąpienia do Związku Naro- 
dowego Polskiego, g nie innych 
organizacji. 

Dlatego tal obstają śmiało i o. 

twarda przy tym, by komiaazki 
na stąny były ustanowiona, mając 
na oku dobro naszej organisaoji 
Z. X. P., która to spostrzeianła 
zrobiłam podczas mojego objaadn 
na Wschód. Chodzi tylko o ta, a 

łaby przy nominacji komiaarek 
esy te* sposobu wy bom tyshła, 
wybrano takie, która nia dla ho- 
noru tylko, ala dla pracy dla Z. 
N. P. zaszczyt ten prsyjmą. 

Zwracam cif tedy z gorfcym a- 

polem do wszystkich stojących je- 
szcze poza nawiasem naszej orga- 
nisaeji, by takowe powifkssyły 
nasze assregi. Zwracam sif rów- 
nie* do wszystkich matek, by eór- 
ry swe wprowadziły pod astandar 
Białego Orła, który jest symbo- 
lem i wyrazicielem naszej Orga- 
nizacji. 

Kałda Polka, należfea da Z. X. 
P. daje zarazem świadectwo swe- 

go petrjotysmu i dojrzałości na- 

rodowej, nalaśąa do tego potążne- 
go Związku, mogącego przyjśó a 

pomocą wszystkim rodakom tutaj 
na obosyśnie. 

Mojom śyezoniem jest, by hał- 
da polka i kaids dzieeko polskie 
neloiołn do taj wielkiej organiaa- 
cji. 

Z poważeniem. 

dyrektorka Z. X. P. 

ODPOWUDB! MDAKCJJI. 

Pud ML Mmk. 
W odpowiedli na list Szanow- 

aej Pani a dnia 8 sierpnia, w któ- 
rym Pani zapytuje o adres szkół 
krawieczysny*. podaję kilka adre- 
sów szkół w różnych czfóeiaeh 
miasta położonych, a których Pa- 
ni wybierse najdogodniejsi* dla 
siebie. 

American Ladies and Oents De- 
sign inf School, 18 S. Wells. Tele- 
fon Franklin 3447. 

Valentine Drewnu king Colle- 

2407 W. Madison, Telefon See- 
ley 1848. 

1860 N. Weila. tel. Lincoln 444. 
8806 8. Halsted. tel. Wentworth 

448. 

Viekery N. S., 18 E. Dinsion, 
tel. 8nperioj 1235. 

National Schookef Oarment De- 
signig. 1707 Dieision, tel. lfoa- 
roe 1707. 

Oprócz tych szkół udzielają w 

szkołach publicznych nauki wie- 
czorncj. aa małym bardzo wyna- 
grodzeniem. które swraeają w ra- 

zie dobrych postępów uezennio. 
Kursa w szkołach wieczornych sa 
na razie a powodu wakacji zam- 

knięte. Co do szkoły Harrison, o 

której Pani wspomina, ta najla- 
piej sif (Pani o szczegółach dowie 
osobiicie, udajge aif do niej po 
wakacjach, obecnie aakoła ta, jak 
i inne jeet zamkniętą. 

Z MUOTUI ŁLP. 

Z® Panśw Sekretarzy wazy* 
ittcldi 8np Związkowych 

Prosimy uprzejndc o pnt* 
słanie nam po Jednym o* 

fzemplarza Konstytucji To* 
warzystwa i Grapy. W no- 
wym katalogu chcemy 
skompletować dział *Związ- 
kowjr. Z góry dziftaiieny za 

poparcie waszej prośby. 

O KOBIETACH. 

Jedyną policjantką we Philsdel- 
phii jest panna Mri|ensta Walla 
której Obowiązkiem jest patrolo- 
wać wszystkie halo tańca gdzie 
młode dziewczęta swjkj ocaą- 
szczać. 

Rom PonMlle jest plsrwiąą 
śpiewaczką operową urodzoną i 
wykształconą w Ameryce. 

Dr. Marja Patrick prezydentka 
koleg jam dziewczęcego w Kon- 
stantynopola byłe fwładkiem 
przyrostu uczennic w tej instytu- 
cji jedynej tego rodzaju, od liczby 
18 do 600 w przeszłym rok*. 

Jedną z najmodniejszych zaja- 
zdów samochodowych w Londy- 
nie prowadzi kobieta, która nie- 
tylko umie doskonałe kierować sa- 

mochodem. tle jeet mechanikiem 
i sama ma nadzór ścięty ned 
wszelkimi naprawami automobi- 
lów zgłaszających się po napra- 
w ki. 

Na kaśde j8 farm w Stanach 
Zjednoczonych jedna prowadzona 
jelt wyłącznie prtez kobietą. 

Normalna wielkość nogi u ko- 
biety powinna wynoeić jedną sió- 
dmą wysokości całej osoby. 

Do roku it*s kobiety nie nosiły 
wcale wysokich obcasów u buci- 
ków. 

Na *87.000 kobiet, które weszły 
w związki snałieńzkie w Anglji 
roku zeszłego, około *$o mięto li- 
czyć przeszło lei 70. Były to są* 
dziwę penny młode. 

Kapucyńskie Krople 
J«f ! l!gj»ky» r|,n.. ee 
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¥&>• Damska suknia spacero- 
wo* — Skrojona w siedmio roz- 
miarach: 34. 36. 38. 40. 4*. 44 » 

46 cali objątoici w bioicia. kos- 
miar 38 cali w bioicia .wymaga 7 
i H jarda matarji 33 calowej. — 

Sz erokoić sukienki o dołu wyno- 
si 2 i trzy dziewiąte jarda. Cena 
modelka ia centów. 

< 
MS 

/i 

-409S' Najnowszego kroju stani* 
ezek pod bUtseeski. Skrojony w 

tatartch rozmiarach 34-36. 38-40, 
4»-44; R»tra wielki 46-48 cali ob- 
jętości w binóciei. Jeden i pół jerde 
materji wystarczy na stanik dla 
••oby średniej miary. Cena mo- 
4ełka n centów. 

\ 

4697 

4087. Sukienka albo fąrtnaaak 
dla małych dziewczynek u dai 
gorąco. Skrojone w czterech roz- 

mierech 4. d» S. i 16 Ul Rozmiar 
azeiciołetni wymaga ijd — *7- 
aio calowego materjału. Ceoa 
modelka 19 centów. "* 

UWAGA: 
>aawowwe Csytctnieefcl ttcąom n*. 

rwywu* a medełak wwlinwieyA w 
nnmym p>«ml«, r*mą yrtwtil Ce ftw 
dek«jt Dslennlka 14M 
W. Divlsi«n *tr„ numer meCełke. kt*ee 
eable *fcnty wrae a ftate*yte*el« 1t 
wrtw w rtkfM łab metkami f 
•stewymł. 

Zielona fasola. 
Zielona fasola, czyli strączko- 

wy zielony ezablsk, obrać z tyłek 
podtuśnyeh, przekroić na małe 
ćwiartki i gotować zalawszy wo- 

dą tyle, aby pokryta strąeski. 
Ody jui miękka, a wody wygo- 
towało aią tyle. Ze zostało tylko 
troehą, to abnmacić aa pateloe 
maska, wrzucić na to troehą mąki, 
rozprowadzić wodą od aaaMaka, 
gdy dóbr za roebity, dodać odrdbi- 
»t octu i zalać ssablak, nieeh aią 
jeaacM ahwiłką gotują, pooaaaz 
j«at dobry do podania na stół. 

GŁOSY OIYTKLHIKÓW. 

CZAS PO1KYALB0 O SZKOLE 

Niedługo, a rozpocznie się zno- 

wu rok szkolny. Czas więc już 
najwyłazy, by rodzice pomyśleli 
o szkole dla twych dziatek. Nia 
mowa tu o szkołach elemontar- 
nyeh, gdyż każdy przyzna, iż Po- 
lonja w Chicago posiada w azko- 
łach parafialnych polskich najle- 
psze szkoły elementarne w mie- 
ście. choć jeszcze Wielu z naszych 
rodaków sądzi, iż szkdły publicz- 
ne aą lepsze lob też szkoły para- 
fialne irlandzkie lob niemieckie 
im się lepiej podobają« od pol- 
skich, a przecież dowiedli on em 

było już sporo razy, iż żadna szko- 
ła elementarna nls może dorów- 
nać naszej polskiej szkole para- 
fjalnej. Rozchodzi sią jednak ta 
nie o szkoły elementarne jak po* 
wyżej nadmieniłem, lecz o wyt- 
ężę wykształcenie naszej młodzie- 
ży polskiej. Na ogólną liczbą Po- 
laków w Chicago, znikomy tylko 
procent posyła twa dzieci do 
szkól wyższych^ Z tych taż eo po- 
sykąją swe dzieci do adtół wyż- 
aąyeb, to wiola pożyła swyah sy- 
nów lab córki do odcół wyższych 
publicznych lab toż do eskół wyó- 
szy^v irlandzkich, choć sumy ta 
w Chicago dwie wylata aakoły — 

dla chłopców 1 dwie dla dziew- 
cząt, które stają aa równi z szko- 
łami obceaarodowymi 1 pnhlks- 
nymi, a nawet do tego aą a tyła 
lepsze, bo w dodatku naaą ż«b- 

twy naszej literatury 1 mowy oj- 
czystej polskiej, która alf im 
wideo przyda w priyaałotoL 

Po eo wiąe mamy posyłać la 
•zyek synów i amzs córki dą 
adcół wyższych obcych t Po oa 
mają nawet nad Wielebni Ojco- 
wie popieraó wyżną neaalnle ob- 
ce, choć katolickie, kiedy mamy 
owo własne uczelnie t Obudźmy 
dą ras już wszyscy I poznajmy 
tan własne siły wychowawcze t 
nookowe. Poówiąómy dą 1 paplo 
rajmy awojdrie instytucjo, bo 
prsedaft naasa polskla wyżase'v- 
ezahna, jak Kelsgjum Z. N. P. w 

Cambridge Springi, Pa., Wyższe 
Szkoła Aw. Trójcy, Kolegjom iw. 
Stanisława, Akadem ja ów. ftadd- 
ny, zasługują w ząpibidui na 

poparcia Pdonjl ChSaagoakiej. 
m kilka zet, jak ObaenU, leea 
lyzłąoe polski ek chłopców 1 dda- 
wesąt powłzmo dą w tych nosal- 
niech zna jdowaó, a ula w obcych. 

Wojdach J. Danhch, 
Sekr. Tow. Pana. KiA. 

( mcik pła mm } 

Mały Józiu marsy a łnęuah 
trfbki, jaki Mbmył w oksia a» 

wjiliwia. * ktaj oem wjnnal 
u trzy daUiy Skrzętnie ii Ale 
centy jakiekolwiek otrzyma od 
rwyeh rodzie£w, A małej afataj 
świnki, ahziąeej za bank i łłezy 
codziennie ewój majątek, eiaaafe 
A nadzieją ak—la ewyuh ma- 
rżeń. Jol mam nhg* khn, 
efcwall cif ciotę—i, ktke idb 
pnptaa i.dwjidill. (Me w*r%. 
wet tdą daipMly itii>gta, 
penrwndttje —km, de ant ld% 
te dwa tatar, by dałetta oat*. 
Me mje dfa—la Kofta jed- 
lifcie roetrofeUJe^ jut «| dd> 
ki i ato ckee aa te y—116, wia- 
dząe dobrze, de tefo nfceje ay- 
iten nie dobrze wpfrnąlfcą aa 
wychowanie dziadka, które yoey. 
•ta wazy trąbkę, o której marzył, 
tik łatwo, zapewne aanaOby ją 
ae doi pary a tak warteśó nabaw- 
ki waraeta w jego mnyile, a ay- 
•tem odkładania —ąkośai u- 

driela eśy dzieci ąchi. Po drogie 
nutka Józia wie dobrze, de do 
osaao nim on zdoła aalśadal te 
drugie dwa dolaTj, trąbka prze- 
•tanie być przedmiotem upragnio- 
nym, dziecięcia fantazja obierze 
iany przedmiot jak Hi pożądania. 
Ten przedmiot upragniony jeet 
właśni# aymbólem i bodioeaa akła- 
fiiającym go do zkrzętnego odlcła- 

ptoaląday 1 dUtefo nie po- 
■4 vanHd* sschcianiki 

<UooIfM sio dająo 
im sposatasodd poprzednio doło- 
tj€ własnej wwaj pracy. 

9i 
małą 
częste Mo 

I <ta jaj włfasj ais 
Alt w aąh tycie 

iUł» Jaj to 
do ywMah 
ora* awycaaj 
dsy. W innych 
osobs są }oś w 

pianiędsyds baafcdw. W •*>. 
łsah fcanadj^flcteh hM> 
eislks w wiaiais i aa wsi, 
różem bijerką i bnoduHe^kf e- 
ssesędbośsi swyoh -mi 1MA» 
dziecko przynosi co tydzień pew- 
ną mniejszą hfc teł większą sam* 
kf pieniędzy as swoją ksiąiecshę 
i nie raadko się sdsrss, ie po 
Aońoioniu szkoły uczniowi# taty 
m*ił dosyć ładną sumkę swych o- 

szezędnedd, htdra im pomaga na 
dalsas etudja lub jako początko- 
wy kapitał w jakimi przedmę- 
łńorstwie. 

Krótko strzyżone włosy “Bobbod" 
i łupież nie s% odpowiednia kom* 
binaoja. Ta brudna biała łuszczącą 

pU?kno4* 

Rufflea 
J—t^miertelnym wrogiem topielą. Kilka rmwy otycia orani* takowy. Dta otamantaikóry wtowy sdrowal 

piąkoyeh i błyesoaąeyeh wiców, uływąjoL JftJŁ osyotą, oru 
_ ^ __? W«. w a ptakach lob 73o. pocztą wproet i laboratoryna. 

P. AO. RICHTER * CO. 
W4-II4 S*.4t> *. Broefefy a, N. T. 
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