
Wybory 
VI. Ważne dla obywateli ob- 

cego pochodzenia. 
\\ przededniu wyborów nie- 

przyjaciele partyi demokratycz- 
nej, usiłując uzyskać głosy tych 
krótkowidzów, którzy oponuj j 
rzeczom dla siebie niezrozumia- 

łym. znowu podnieśli kwestyę o- 

graniczenia imigracji. Gazeta 

Chicago Herald w swym ponie— 
działkowym numerze utrzymuje, 
że w przyszłym kongresie nano- 

wo poczynione będą usiłowani \ 

przeprowadzenia odnośnego bilu, 
zawetowanego przez prezydenta 
Wilsona z powodu przychylnego 
jego usposobienia wobec obywa- 
teli tego wielkiego kraju obcego 
pochodzenia. Jedyną nadzieję po- 
wodzenia tydi usiłowań pokłada- 
ją w pobiciu demokratów przy 

zbliżających się wyborach. 
Ponieważ tak jest, przeto wy- 

borcy obcego pochodzenia w po- 
wiecie Cook powinniby wystąpić 
w pełnej liczbie, ażeby poprze 

kandydatów demokratycznych na 

wszystkie urzędy, w liczbie, w ja- 
kiej nigdy dotychczas nie wystą- 
pili. Głos każdego wyborcy mi- 

łującego zarówno kraj, w którym 

się urodził, jak i kraj, w którym 
mieszka obecnie, powinien paść 

Szczery przyjaciel Pola- 
ków kandydatem de- 
mo!·: r i tycznym na 

członka „Boardof 
Review". 

FRANK S. RYAN, teraźniej- 

szy kontroler powiatu Cook, zre- 

organizował system szkół ręko- 
dzielniczych podczas swego urzę- 
dowania, dając Ludowi Polskie- 

mu pierwszą pomoc z kasy pu- 

blicznej na częściowe opędzenie 
kosztów prowadzenia Sierocińca 

św. Jadwigi (w okolicy cmenta- 
rza św. Wojciecha). Obecnie pan 
Ryan kandyduje jako demokrata 

na bardzo ważny urząd członka 

Rady Szkontrującej („Board of 

Re vie w"). 
Przed czterema laty publiczne 

wsparcie szkół rękodzielniczych 
ograniczone było do pięciu szkół. 

Teraz SIEROCINIEC POLSKI 

jest piątym na liście zakładów 

wspomaganych przez władze po- 
wiatowe: minionego roku ów 

POLSKI SIEROCINIEC dostał 

z kasy powiatowej sumę $10,556. 
Czteroletnie urzędowanie p. 

Ryan'a przyniosło liczne refor- 

my w departamencie kontrolera 

powiatowego. Pisma angielskie 
i organizacye dobroczynne nieje- 
dnokrotnie oddały p. Ryan'owi 
szczere uznanie za jego świetny 
rekord: on to przyczynił się w 

znacznej mierze do szybkiego 
wypłacania przekazów (,,vou— 

. chers") sędziom i klerkom wy- 

borczym. przez co skasował nie- 

mą praktykę lichwiarską. (Żąda- 
no niekiedy 50 procent rabatu za 

Drędkie wypłacenie kwitu). 
Pan Fr. S. Ryan zaprowadził 

iov\ v zupełnie system płacenia 

regularnego wszystkich rachun- 
ków powiatowych, oszczędzając 
w ten sposób tysiące dolarów fo- 
cznie w rabatach. Wyrugował on 

też lichwiarstwo z całego gma- 

chu powiatowego, bo nie uznał 

żaden kwit lichwiarski za prawo- 

mocny, 

Czyż polskie obywatelstwo nie 

powinno obrać takiego zasłużo- 

nego człowieka członkiefn 

„Board of Re vie w"? 

Pamiętać należy, iż nazwisko 

FRANK S. RYAN znajduje się 
w kolumnie partyi demokratycz- 

ni· Ogł. 

Jesienne. 
' na każdego kandvdata demokra 

tycznego, albowiem tylko demo- 

kratycznym kandydatom można 

zaufać, że dopoinogą odeprzeć 
*·- 

statnie wysiłki pozbawienia na- 

'szych "braci w Europie sposobno- 
ści do korzystania wraz z nami z 

błogosławieństw wolności amery- 
kańskiej. 

Szczególnie ludność nasza sta- 

rać się powinna obrać senatorem 
Stanów Zjednoczonych kandyda- 
ta demokratycznego, Rogera C. 

Sullivana. Demokratyczna wię- 
kszość w Senacie jest nieznaczną. 
Senat już usiłował przeprowa- 
dzić. bil imigracyjnv ponad veto 

prezydenta i zachodzi nagląca po- 
trzeba, ażeby przyszły senator ze 

Stanu Illinois był mężem, który 

poprze prezydenta \Vilsona i je- 

go veto tyczące się prawdziwej 
wolności na korzyść obywateli a- 

merykańskich obcego pochodze- 
nia. Wiemy, że na pana Sullivana 
można liczyć, iż bronić będzie na- 

szych interesów. Wiemy równie 

dobrze, że senator Sherman i Ray 
mond Robins, kandydaci partyj 
przeciwnych, są przeciwnikami 
prezydenta Wilsona we wszyst- 
kich najważniejszych kwestyacn 
politycznych i że otoczeni są lu- 

dźmi nietylko nieprzychylnymi 
wszystkim obywatelom obcego 
pochodzenia w powiecie Cook, a- 
le wprost wobec obywateli obce- 

go pochodzenia kierujący się nie- 

nawiścią, której nie umieją czę- 
sto ukryć. ! 

Zarówno potrzebną jest rzeczą, 
ażeby wybrano demokratycznych 
kandydatów na członków kongre- 
su. A. J. Saba tli, prezes demokra- 

tycznego centralnego komitetu 

powiatowego, był jednym z przy- 
wódców we walce w obronie praw 

obywateli obcego pochodzenia. 
Dzielnej pomocy udzielili mu 

członkowie demokratycznej delc- 

Kandydat partyi demo- 
kratycznej na Sędziego 

Powiatu Cook. 

SĘDZIA TOMASZ F. SCULLY. 

który piastuje od czterech lat u- 

rząd sędziego Sądu Municypal- 

nego, jest kandydatem na tybe- 
cie demokratycznym na sędziego 
powiatowego (County Judge). — 

Sędzia Scully jest Chicagowiant— 
nem. Urodził się w roku 1870, na 

południowo-zachodniej stronie 

miasta na Wojciechowie. Znany 

jest powszechnie pomiędzy Pola 

kami i Czechami w tej okolicy i 

jest bardzo przez nich lubiany i 

szanęwany. 
Przez 4 lata piastował urząd al- 

dermana Hej wardy, a potem wy- 
niesiony został do godności sę- 

dziego. Tak urząd aldermana ja'< 

i urząd sędziego piastował on z 

godnością i zaszczytem. Z pow - 

•du jego humanitarnych uczuć zo- 

stał on naznaczony do sądzenia 

chłopców, którzy są aresztowani 

za rozmaite przestępstwa. Od j 
dwudziestu lat ojciec jego/jest 

kaleką więc obowiązek utrzyma- 
nia ojca, matki i siostry spadł na 

niego, który to obowiązek on chę- 
tnie spełniał, chociaż ma wsłaną 

rodzinę. 
Urząd sędziego powiatowego 

jest bardzo ważny i pociąga za 

sobą wielkie odpowiedzialności. 
Zdolności sędziego Scully, jego 
szerokie doświadczenie, jego 
zmysł polityczny, jego zacność 

charakteru i jego humanitarne 

przymioty, specyalnie kwalifikują 
go na ten tak wielki i zaszczytny 

urząd Sędziego powiatowego. W 

sędziu Scully Polacy będą mieli 

prawdziwego przyjaciela. Obo- 

wiązkiem naszym przeto jest gło- 
sować na sędziego Scully. 

Ogł. 
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gacyi z pow. Cook. 1 homas liUi- 

lagher z S dystryktu, Frank l»u- 

chanan ze siódmej wariiy, James 
McAndrews z szóstego dystryk- 
tu Kandydatami na tykieeie de 

rnokratycznym, którzy jeszcze nie 

służyli w kongresie, — James 
Quinlan w pierwszym dystryk- 
cie, Mark B. O'Leary w drugim 

dystrykcie, Oskar Nelson w 

dziewiątym dystrykcie i pułkow- 
nik John N. Waters w dziesią- 

tym dystrykcie, są mężami, któ- 
rym można zaufać że dopomogą 
im w takiej walce. 

Ważną jednakowoż także jest 
rzeczą, ażeby nie narażać się na 

niebezpieczeństwa przy wyborze 

specyalnych kandydatów. Robie- 
nie zbyt wielu krzyżyków na 

balocie może pociągnąć za sobą 
jego unieważnienie. Jest jeden 
niezawodny sposób głosowania na 

wszystkich kandydatów, którzy 

zgadzają się z prezydentem Wil- 
sonem w jego bronieniu praw o- 

bywateli obcego podhodzenia. Po- 

lega on na tern, by położyć krzy- 
żyk w kółku u góry tykietu de- 

mokratycznego. Krzyżyk ten od- 

da głos tak panu Sullivanowi jak 
i wszystkim tym kandydatom na 
członków kongresu, którzy zobo- 

wiązali się poprzeć prezydenta 
Wilsona. A odda również głos de- 

mokratycznym kandydatom na ty 
kiecie demokratycznym, z któ- 

rych wszyscy okazali się uczci- 

wymi, zdolnymi i wypróbowany- 
mi w służbie publicznej i któryc.i 
rekordy są takie, że partya nim; 

szczycić się może. 
Główni kandydaci na urzęd) 

powiatowe, jak Henry Stuckart 

na skarbnika powiatowego, John 
E. Traeger kandydat na szeryfa, 
Thomas F. Scully na sędziego po- 
wiatowego, Robert M. Sweitzer, 

kandydat na klerka powiatowego. 
Peter Reinberg na prezydenta ra- 

dy powiatowej, są wszyscy męża- 
mi, których nazwisko dają gwa— 
raneye, że oddadzą ogółowi wier- 

ne usługi. Otrzymać oni powinni 
głosy wszystkich myślących wy- 
borców. Inni kandydaci na tykie- 
eie również stoją na wysokości 
swego zadania. 

James S.Mclnerney, kandydat 
partyi demokratycznej na klerka 

sądu apelacyjnego, urodził się w 

Chicago w roku 1S54. Jego po- 
czątkowe kształcenie się niedługi* 
trwało z powodu śmierci ojca i 

znacznej rodziny zależnej ud pra- 
cy syna. Pan Mclnerney umiai 

zastosować się do zmiennych ko- 
lei losu, szukając zarobku, gdzie 
zdołał, ale nic zaniedbując nigdy 
uzupełnienia swego kształcenia 

pierwotnego zapomocą uczęszcza· 

Uemokraiyczny kandv 
dat na Sędziego Sądu 

Spadkowego. 

HENRY HORNER, 

który jest kandydatem na Sędzie- 

go Sądu Spadkowego, urodził się 
w Chicago, w roku 1878. Studya 
ukończył na uniwersytecie Chi— 

cagoskim. Został przyjęty Jo 

praktykowania prawa we wszyst- 
kich sądach tego kraju. Jest człon 
kiem Stowarzyszenia adwokatów 
i wielu klubów. 

W towarzystwach dobroczyn- 

nych, których jest członkicin, bie- 
rze bardzo czynny udział. Jest 
on jedynym z najlepszych adwo- 
katów w Chicago i posiada wiel- 

ką praktykę. Jego wysokie wy- 
kształcenie, jego zdolności, jego 
znajomość prawa, jego doświad 
czenie i jego zacny charakter kwa- 

lifikują go w nadzwyczajny spo- 
sób na Sędziego Sądu Spadkowe- 
go (Probate Court). 
Sąd Spadkowy jest to sąd nad- 

zwyczajnie ważny i wymaga, aby 
sędzia tego sądu był człowiek nie 

skazitelnego charakteru, który po- 
siada nietylko głęboką naukę pra- 
wa, ale zarazem praktykę i do- 

świadczenie i sędziowski umysł i 

temperament. Takie właśnie przy- 
mioty posiada p. Horner. Bę- 

i" " 

dzie on zaszczytem dla ławy sę- 

dziowskiej. v Ogł. 
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Deirokratyczny kandy- 
dat na Klerka Sądu 

Apelacyjnego. 

JAMES S. McINERNEY, 

który jest demokratycznym kan- 

dydatem na Klerka Sądu Apela- 

cyjnego. urodził się w Chicago w 

roku 1864. Z powodu śmierci ojca, 
który pozostawił wielką rodzirte, 

młody James musiał iść do pracj 

kiedy był dziesięcioletnim chłop 
cem, by pomóc we wyżywieniu rc 

dżiny. 
Pomimo tych przeszkód kształ- 

cił się w szkołach wieczornych, aż 
w końcu ukończył kurs prawni- 

czy i przyjęty został do prakty- 
kowania prawa w sądach krajo- 

wych. Jest on członkiem Stowa- 

rzyszenia adwokatów. Przez dwa- 

dzieścia pięć lat praktykował w 

sądach Chicagoskich i posiada do- 

skonałą znajomość prawa i do- 

świadczenie. 

W kwietniu H»ll r., burmistn 

Carter II. llarrison nominował g< 

prokuratorem miejskim miast; 

Chicago, który to urząd do dzi: 

piastuje. Obowiązki tego urzędi 

p. Mclnemey wykonywał su 

miennic i z wyrozumiałością, «" 

choć się zawsze starał, aby prze 

pisy miejskie były zachowane, ni 

gdy nit· był za tem, aby delin- 

kwenci byli srogo karani, jeżel 
tego dobro publiczne nic wyma- 
gało. Każdy delinkwent, który o 

kazał' szczerą poprawę, dosta 

druga szansę. 
( 
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Pan Mclnerney jest żonaty, m, 
siedmioro dzieci i mieszka pod m 

merem V\ ashington JJoule- 
vard. 

Zdolności i doświadczenie ja- 

kie p. Mclnerney posiada kwalifi 

kują go p· ul każdym względem nr 

uiząd Klerka Sądu Apelacyjnego 
Ogł 

nia do szkół wieczornych, a \> 

końcu oddawszy sic studyoti 
prawniczym w Kent Collego o 

Law, został przypuszczony di 

pi akty ki adwokackiej. 
Przez lat dwadzieścia pięć od 

dawał sie swemu fachowi w są 

dach chicagoskich i tym sposo- 

bem praktycznie zapoznał si< 

z obowiązkami i odpowiedzialno 
ściami z tein w związku stojące 
mi. Kiedy Carter II. Ilarrison 

obrany został burmistrzem, par 

Mclnerney został zamianowany 
miejskim prokuratorem, który u 

urząd pełnił przez ubiegłych pół- 
czwarta roku i wywiązywał si^ 
ze swych obowiązków z najlep- 

szymi rezultatami, przestrzegając 
wykonania ustaw oez nakładani, 

zbytecznycsh kar lub prześlado- 
wania. 

Pan Mclnerney jest honoro- 

wym członkiem organizacyi mu- 

larzy i kamieniarzy i ma jej po 
parcie. (Jgł. 
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Na sędziów sądu municypalnego 
mamy dwóch zdolnych Polaków — 

sędziego Edmunda . Jareckiego 
ald. Stan. S. Walkowiaka. Nieci 

każdy glos na nich padnie. 

Gdy wdowy i sieroty w 
smutku i strapieniu muszą 
stawać w sądzie, sędzia - 
który rozpatruje ich sprawy 
familijne, powinien być czło- 
wiekiem charakteru, i szla- 
chetności i Prawości. Takim 
człowiekiem jest Noble B. 
Judah który jest kandydatem 
na sędziego Sądu Spadkowe- 
go (Probate Court) Polscy 
adwokaci i byznesmani któ- 
rzy go znają, dają mu jak 
najlepsze świadectwo. Czy 
jesteście Republikanami, De- 
mokratami albo Progresista- 
mi, możecie oddać mu swój 
«·<«· OfŁ 
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Sędzia Municypalny po- 
nownym kandydatem 
demokratycznym na ! 

ten urząd. 
' 1 

3Palta i Ubrania 
Okazowy palt dla mężczyzn z zaosz- 
czędzeniom jednej trzeciej. Robione z całkiem weł- 
nianej dobrej materyi: przewracalny albo szalowy 
kołnierz, niektóre robione z wełnian. czarnego K»*r- 

sey sukna, akfam. kołnierz. Wszystkie 
wielk. od dc 44. WylnSr z zapasu /,4/ 
Ubrania dla mężczyzn i mJodzi«ńców, pię- 
kne worsteds, jakoteż gładkie i piękne kaszmiry, 
wszystkie now« kolory: całkiem wełniane granato- 
wa serie i czarne Thibts: wielk. dla młodzieńców 
1 do 38; dla mężczyzn 35 do 50: dlp reg , m a m 

komplet, i szczupłych inętezyzn, tylko po / %* J 
<ir nutowe, szaro i brunatne chinchilla pal- 

.» «31.» .···> l/tan·. łv«. Vm t « 1 »n »»/ 

' II l^a'Vil vue» VU>V|A.Unt A. UUIWUU MJ O'»·» J VM 

uriinatnych mieszanych materyi, przewracalny 
kołiierz: wielk. 10 do 17 lat: regul. Q*J 
sprzedawane po W. specyalnie po 

DZiEWCZ. SUKNIE i SURDUTY 
Szkolne sukienki «lia dziew- 

cząt. robione z całkiem wełniahych 
serźów i Galatea sukna, dhigi bas- 

que i ttinikowy efekt: pięknie 
u»arnirowane odmiennymi ko 

lorami, pasek z lakierowanej 
skóry; wielkości 6 do 14 lat: 

dobre *3 wartości, specyalnie 
na tej sobotniej | q<-* 
sprzedaży po I ·V# 
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SĘDZIA FRANK . GRAHAM 
urodził się w Chicago dnia 2-go 

kwietnia, J86G r. z Michała i Ju- 

lianny Graham. Xauki elementar- 
ne pobierał w szkole elementarnej 
w Yalparaiso, Ind. Później u- 

czeszczał do „Metropolitan 1 busi- 

ness College", a potem na kurs 

prawniczy do „Union College oi 

Law" i do „Chicago College oi 

Law". Pracował przez czas nie- 

jaki dla kolei „Chicago, Rock 

Island and Pacific", a kancelaryę 

adwokacką otworzył w roku ISO."». 

Dnia 1» stycznia, r., w Iowa 

City, Iowa, pojął za żonę panne 
Elle Mclnnerny. Należy do nastc- 

pujących organizacyj i klubów : 

„Knights of Columbus'', ,,Royal 
1 

Arcanum", „\orth American U- 

nion", „Chicago l.iar Association ", 

„Iroquois Club" i „Ridgeway 
1 Club". 

W listopadzie 1911 r., Frank H. 
Graham obrany został sędzią Są- 
du Municypalnego i do dnia dzi- 

siejszego urząd ten chwaiemnc 

piastuje. Jest on ponownym kan- 

dydatem partyi demokratycznej 
na ten sam urząd. , OgM 

I 

Surduty dl.t dziewcząt na zim*», robione 
czysto wei. szewiot, i meszan^k, najn. mody, 

paseK w tyle, aibo cape style, różne kjlory jak 
brnn., t-rau. i mieszano: wielk. iido^ 0*7 
14 lat; dobre 4.00 wartości, wybór po..^,"/ 

Jabłka Na Dzień Wikołaków 
Wyborne dużo j bł<a, słodkie i so- 
cz- st j, *· ubittę s/tnk · ...; le 

* Kapelusze, Czapki 
miękkie kapelusze dla mężczyzn — 

najnowsze style, enre 1 brunatne, spec\- *7 f\ 

«Iriio w «obol?. to / C 
Wełniane Golf czapki dla chłopców, kla- 
py , uszy, r loue /. trw..l j atery i — piękne 
style, w,.rte UOc, ppecyalnie w «iob.»t ^ » 
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Sprzedaż Trzewików 
Dalsze zapasy trzewików firmy C. . ('«ntinii, (801 We*- 
teru Ave., BIiih IeUnd lii.) z W: na dolar/. . 

· Tr de Murk" 

strojne i robocze trzewiki dla mężczyzn, tornnatue cznrne; 

Goodyear i M ekey o wódka ezvte |iodei»/wv;/<ipi .une. Blucb*r 
i sznurowane et le:Ctrntens ąd.«t za nie 3.110. u nue f /L'y 
na jutrzejszej eprzedaź . tylko p.j lt\)£ 

Kejolarne i wysoki»?, zapinnue l aznttrnwHneirzewłkl 
dla punie i dy. ec, gun net. >1 ruf. plum,· pn.doln Kid, patent 
colt; doeltonhte, trwale i "'Trade Mar»" trzewiki; wiel. A i 

, 

ktiéci s do 'i: Cintio* cena Ukl, teraz po V^fC 

Chłopięce trzewiki. robione w największych fabrykach I 
w teni in eści . wszv>tk e z op.itrzrtne « ti Kiet z »/. ąf*bvk;.i. 
ta; najuoweze tnod nnjinpsz· so irattinku «kórt: wiil- Az „ W 

koHci »d-< 5'.; Carstens Żądał Zn nie l',Oj. s;»c. tera.: po.. VOL 
* 

DO GAZU LAUREL DO WĘGLI 

WSZYSTKO W JEDNYM , 

DOSKONAŁY PIEC DO WĘGLI DOSKONAŁY PIEC DO GAZU 

IROZKAZ, I 
Dla Gniazda Okręgu II-go Z. S. P! 

w Ameryce. 
£'> r "j. 

Stosownie du uchwały Grona 

Nauczycielskiego, wszystkie gnia 
zda Okręgu ligo zbiorą się na 

1 

ćwiczenia polowe w nietl/ielę d. 
' 

igo listopada w Mawthornc. 
' 

Zbiórka ó godzinie 8mej rano 
' 

przy Cicero ave. (48 ave.) i 2ótej 

t ulicy. Pozwolenie na używanie 

I ślepych naboi wydał prezydent 
miasta Cicero, dlatego każdy z 

druhów powinien posiadać 5 śle- 

pych naboi. Na ćwiczenia po- 
wyższe wzywam również wszy- 
stkich ochotników polskich. Ćwi- 
czenie będzie trwało do godziny : 

i-szej w południe. 
Czołem ! 

Fr. Gnutkiewicz, 
naczel. Okr. II. Z. S. P. 

Demokraci i Republikanie mogą. gło- 
' 

sować za Rostenkowskim. (Ogl.) 

; TEATR K0SC1USZK1 ^ g. 
Polski wodewil, 3000 stóp obrazów 

Schadzka w lesie 
W piątek, *0-: odbędą się 

ZAPASY 
Marcel Cutler I Pawłowski 

NAGRODA 50.01). 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

i 09 Weet Washington ultra. G-te piętra ; 
Tp'ef">n Rtwlolph 3298 

WiccBorem: 020 Commercial «v. ! 

Telefon South Ctaicjgj -9236 ' 

Piecze i gotuje węglami lub gazem. Uba opaiy 
UZ V w ftt Uil/KUW * w ·· 

cz?snie lub oddzielnie. Łatwy piec 
do operowania: łatwy do czyszczenia. 

Nie zajmuje więcej miejsca niż zwykły piec do gotowania. Tysiące » 

użyciu dawają znakomitą usługę. 
Uważajcie ua nazwę LAUREL i żą. 

dajcie prawdziwego. 

Na sprzedaż przez odpowiedzialnych kupców w każ- 

dej dzielnicy w Chicago. 

THE ART ST0VE COMPANY 
741-745 W. VAX BI REI* UL.. 

CWCAGO, ILL. 

Satysfakcja gwaranto- 

wana lub zwracamy pie- 

niądze. 

Dajemy Wam 

najwięcej za naj- 

mniej. 
1308 MILWAUKLE Ave. blizko Paulina 

Surduty i Modniarstwo 
Specyalności Na Sobotę i Cały Przyszły Tydzień 

Jutro i w Po? i ̂ działek 
Ta nadzwyczajni sprzedaż odby*łć »ię będzie w datxy ciąfo· 
Pujkoe obrania, lurdntyi łakn:e w na,nowszych inajgoft. fasoiack· 

200 Ural Lamb surdutów, warte $15, po 8.98 

250 pluszowych surdutów, gwarantowana a- 
tłasowa podszewka, warte $18, po 9.98 

300 sukien, wszystkie o c enia i naj- 
nowsze mody, warte 10. oO. po—. . 

500 dziecięcych surdutów, wszys, od- Q 
cif nia i najnow, fasony, war. 7.50 po 0»UU 

500 ubrań, wszystkie kolory najnowsze faso- : 

Aksamitne kapelusze jak rycina 95c 

Mamy także iiwtxwfcujue wartości 
na strojne kapelusze w cenach do. 

Aksamit, i gg 
plus/. foroljr.vuC 

Strusie pióra « 
warte 1./^ 


