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" apologii — zawołał śmiejąc 
się Oczko! przypominaj no 
tylko sobie wszystkie figle, 
jakieśmy niegdyś mężom i 
ojcom płatali, a zapewne.... 

— To nic nie ma do rze
czy... chciał przerwać pan 
Alfred. 

— Ba! nie tylko ma, ale 
grubo ma — roześmiał się 
profesor — z cudzych dziejów 
sądź o własnych! a sekreta -
rzowa w Jenie! 

— I cóż sekretarzowa ? — 
zapytał pan Altred, na próżno 
dając znaki porozumienia 
profesorowi.... 

Pani Herminia spojrzawszy 
ze słodkiem wyrzutem na 
męża, cofnęła sie z godnością 
do okna. 

— Że też nie możesz nigdy 
powściągnąć języka, profesorze 
— rzekł niechętnie półgłosem 

pan Alfred do nieprzyjaciela 
kobiet — co było to nie jest.... 
a zresztą — dodał jakby chcąc 
sam siebie uspokoić — nie 
wszystkie kobiety jednakie, 
choćby na przykład moja żona! 

— Hm! — odkrząknął zna
cząco profesor. 

— Co chcesz przez to po
wiedzieć? — zawołał żywo 
przysuwając s?ą pan Alfred, i 
nagle zatrzymał się . 

Zosia wbiegła do pokoju.. 
Młoda dziewczyna miała za
płonioną mocno twarz i jeszcze 
mocniejszym pokryła się ru
mieńcem, widząc, że wszyscy 
znajdują się w saloniku. Rękę 
trzymała w zanadrzu. Chciała 
cofnąć się, ale profesor już 
był przy niej i zagrodził jej 
drogę 

— Powolutko, malino — 
zawołał — zmiękczajac swój 
gruby głos — gdzie tak spie
szymy, nie chcemyż się ani 
widzieć z przyjacielem.... 
Ach co za rumieniec!.... 
Proszę o tę maleńką rączkę 

zawołał, chcąc pochwycić 
ją za rękę. 

Dziewczyna cofnęła się żywo 
i pobiegła do matki. 

— Dąi jej pokój profesorze 
— rzekł pan Alfred — to 
dziecko jeszcze prawdziwe i 
lada czego się zlęknie.... ot 
i teraz miała prawie łzy w 
oczach!.. 

—^Tem lepiej! tem lepiej— 
mruknął do siebie profesor. 
— Kto wie! kto wis! a dali
bóg głupstwa warta!.. 

— No cóż, Zosiu? —zapy
tała pani Hermania.. 

— Ulice wygracowane, a 
w altance —tu urwała, zaczer
wieniwszy się aż po włosy. 

— W altance, dokończyła 
jąkając się dziewczyna, w al
tance ławeczka jedna więcej, 
i Walenty podwieczorek zą-
stawii. 

— Co znaczy ten rumieniec, 
zapytała pani Herminia,bacz
nie wpatrują<~. się w córkę. 

— W tej chwili na wielkie 
szczęście zapytanej, drzwi się 
otwarły, wsunął się z pokornie 
zdjętą czapką ogrodnik i stanął 
przy drzwiach. 

— Czego chcesz? — zapy
tał go pan Alfred. 

Ogrodoik był stary żołnierz, 
gaduła. 

— Melduje wielmożnemu pa
nu, że się złodzieje koło domu 
kręcą! 

— Co? gdzie? jakto? — po
sypały się zapytania. 

— A to proszę wielmoż
nych państwo, znalaiłem na 
żywopłocie, co ode wsi, ot ten 
kawał przyodziewku! 

Zosia była blada jak płótno. 

. . .  ^  

Alfred, podszewka atlasowa, 
syknął rzucając demoniczne 
spojrzenie na żonę, wykwintny 
złodziej!... No cóż dalej 
gadaj! zawołał trzęsąc prze 
straszonym ogrodnikiem.... 

— A no nic wielmożny, pa
nie, jeno jakem ten szmat zo» 
baczył, takem zaraz pomyślał, 
pewnikiem tu będzie złodziej, 
aż tu i widzę ślady! 

— Ślady! zawołał ochrypłym 
głosem pan Alfred. 

Profesor iroicznie bębnił w 
okienko. 

— Wiecznie ta samahistorya 
zazdrości, mruknął. 

Zosia schowała twarz iv al 
bum i trzęsła się cała. 

—• A tak, ślady! A że wczo
raj deszcz padał i połamał na 
wet tę wielką azalią wielmoż 
nej pani, co to wielmożny pan. 

— Bierz kaduk azalia i 

ciebie, zaryczał z całą impe-
tycznością pan Alfred, te 
ślady! zkąd, dokąd te ślady?. 

— A no. Na rozmokłej 
glinie i piasku widać od wsi i 
płotu, aż do altansi i pod 
okna. 

— Pod czyje okna rozbójni
ku! zawołał pan Alfred. 

— Pod wielmożnej pani, 
wyjąkał blady z przerażenia 
ogrodnic, dalibóg ja temu nie 
winien,wielmoź-ay panie, dodał, 
cofając się, ja pilnuję jak oka 
w głowie, i psa spuszczam, 
ale kto tam plagę taką ustrze
że, złodziej zawsze mędrszy od 
poczciwego człowieka, na to 
on i złodziej. 

— Idź precz! wrzasnął ze 
wściekłością pan Alfred. Idź 
precz! Zosia wcisnęła się 
jeszcze głębiej twarzą w album 
i zdawała się nic nie słyszeć. 

— Nie! stój! stój! krzyknął 
za odchodzącym pan Alfred, 
pieniąc się ze złości, stój! 
Zwołać obławę! nie... zasadzić 
na czaty parobków, nie! do 
kroć set! wszyscy z łopatami, 
rydlami! doły wilcze pokopać, 
wszystkie pastki i żelaza na 
lisy zastawić, dalei, żywo! ja 
z wami! i wybiegi za drzwi, 
piorunując żonę ostatniem wej
rzeniem. 

— Pomaleńku! Fredziu! Po
maleńku! nie alteruj się, wołał 
za nim idąc z flegmą maleńki 
profesor, to się na nic nie 
zdało. Gonisz za cieniem jak 
zawsze. Zresztą co sądzone, nie 
minione! Nie ty pierwszy i nie 
ty ostatni! Gatów jeszcze głup
stwo jakie zrobić, mruczał 
wychodzęc do ogrodu. 

Matka i córkajzośtaly same. 
Pani Herminia była w god

nym pożałowania stanie. Ręca 
jej się trzęsły, podnosiła się i 
znów siadała. 

— Byłżeby to on? wykrzyk* 
nęła wreszcie do siebie. Nie 
ma wątpliwości, zuchwalec! 
Nieszczęśliwy. 

Podniosła się gorączkowo. 
— Zosiu! aawołafa. 
Dziewczę otało przy oknie 

wychodzącem na drogę i uda
wało, że nie słyszy. 

— Co ja chcę czynić — 
szepnęła zatrzymując się pani 
Herminia — zwierzyć się ta
kiemu dziecku, choć nic strasz
nego, a jednak.. Ale ja mu 
nie mogę dać zginąć. Zoba
czymy co się dzieje? — 1 
wybiegły za innymi. 

Na stuk drzwi, Zosia obró
ciła się, przeżegnała i bez sił 
prawie osunęła na blisko stoją* 
cą kanapkę!:.. 

(Ciąg dalszy nastąpi.^ 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

mmVIII 
W GALICYI na 8 A milio-

nów ludzi jest 3 765 702 lu
dzi, co ani czytać ani pisać 
nie umieją, a więc prawie 
połowa całej ludności. Dziwić 
się, że żydzi sssja lud polski 
jak pijawka; wielka ciemnota 
ludu polskiego pomaga do tego 
żydom. Pan Michał Danielak 
wydał w tych dniach 
broszurę o tej materyi. Bro
szura ma być bezpłatnie roz
daną podczas wystawy, aby 
ludziom uprzytomnić, jak wieł* 
ką jest ciemnota ludu z Ga
licji. Wiele dzieci polskich na 
Szląsku austryackim i na Bu
kowinie wynaradawia się w 
szkołach niemieckich. Pan 
Danielak radzi, aby się oby
watele w Galicyi opodatkowali 
na wzór Czechów, żeby jak 
czeska ,,M-*tica skolska" za
kładali z zebranych funduszów 
pakoły polskie, żeby w ten 
sposób pracować nad odrodze
niem narodu. 

KRAKÓW. Książę biskup 
krakowski X. Kardynał Du
najewski umarł na ciężkie 
zapalenie płuc.Mimo wszelkich 
wysiłków krakowskich lekarzy 
choroba od samego początku 
przyjęła tak groźny charakter 
ii niepodobieństwem było 
ratować to drogie dla Kościoła 
i całej Polski życie. 

FRASZKI. 
CieJcawa choroba. 

Chory: W mojem życiu mia
łem tylko dwa razy ciężki katar. 
Drugi katar ustąpił dopiero po 
jednomiesięcznem zażywaniu le
karstwa. 

Doktor: Tak? A pierwszy? 
Chory: Tego się jeszcze dot%d 

nie pozbyłem. 

Zemsta. 
P.ani A.; Doktor N.oświad

czył si§ podobno o rękę twej córki, 
czy tak? 

P a n i  B . . *  T a k  j e s t ,  i  d a m  
mu córkę! 

P a n i  A . :  D a s z ?  A l e ż  t y  g o  
nie cierpisz? 

P a n i  B . :  W ł a ś n i e  d l a  t e g o !  
Pomszczę się za wszystko na mm 
jako teściowa! 

W muzeum. 
Przewodnik (wskazując na 

narzędzia do męczenia): A to, moi 
państwo sa owe okropne przyrzą
dy, którymi męczono ludzi tak 
długo, aż z bólu umarli. 

Mała Józia: Mój Boże, że też 
tak długo mogli wy trzy mad. 

Przy stawce. 
Lekarz/ Czy masz pan jaki 

błijd cielesny? 
Rekrut: Owszem, jestem krót

ko widzący. 
Lekarz: Jak to pan udowodni? 
Rekrut: Z łatwością,! W idzi pan 

ten gwóźdź tam w peso wie? 
Lekarz: Widzę! 
Rekrut: A no widzi pan, ja go 

nie widzę... 

PRZYSŁOWIA I ZDANIA 

Jeden oiciec dziesięciu synów 
wychowa, a dziesięciu synów ied-
nego ojca nie mogą utrzymać. 

Kiedy sie panowie za łby 
wodzą, to u poddanych włosy 
trzeszczą. 

Lepsze chłop8KietłopatrsBoże", 
niźli pańskie obietnice. 

Lepsza zgoda słomiana, mżli 
proces złoty. 

Na to kowal ma kleszcze, aby 
gó w ręce nie parzyło. 

Na świecie jak w łaźni, im 
kto wyżej siedzi, tem się więcej 
poci. 

Nie śpiewaj Alleluja, aż po 
wielkim piątku. 

Nędza i ucisk często bywają 
zwiastunami wielkich pomyślności. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Wzrastająca popitlarnośd 
m maszyn do azyeia 

„Oxford". 

Żaden inny przedmiot nie może 
z taką słusznością być uważany 
jako skarb domowy co ma3zyna do 
szycia, Kto obchodzi się bez v ma
szyny ten się dobrowolnie pozba
wia ogromnej korzjści osiągniętej 
za pomocą jednego z najważniej 
szych wynalazków. Maszyna raz 
zakupiona jest wiecznym skarbem, 
żąda ona zapłaty, nie sprawia ona 
wydatków ani kłopotu i jest zaw
sze gotową do natychmiastowego 
wykonania roboty, którą dawniej 
wykonywały pracowite gosposie; 
a robota maszyny jest dziesięć razy 
lepszą 1 szybszą. Niektóre maszyny 
łączą w sobie najlepsze pomysły 
i ulepszenia, któremi tak obficie 
uposażouo ten znakomity wynala
zek. 

Maszyną, obejmującą wszystkie 
najnowsze ulepszenia i posiadającą 
najlepsze cechy, jest maszyna do 
szycia ,,Oxford",wyrabiana przez 
Oxford Manufacturing Company w 
Chicago; ma ona ścieg zamykany 
i szufelkę idącą lekko i cicho. 
Maszyny te mają następujące 
ważne cechy: Taniość, doskonałe, 
samo kierujące i stopniowane na
pięcie/ są one pod kontrolą opera
tora a na robocie ich można zaw-
wsze polegać. Nawlekają nić 
zupełnie samodzielnie we wszyst
kich punktach, włączając szufelką. 
Igła wtyka się samodzielnie, a 
wszystkie pomocnicze przyrządy 
dają się łatwo i szybko przytwier
dzić we właściwem miejscu.Szufel
ka ma łatwy wahadłowy ruch,który 
jej pozwala pozostać zawsze we 
właściwem miejscu. Wyroby tej 
kompanji, mianowicie maszyny 
Oxford i Kolumbijskie otrzymały 
w nagrodzie medal na Wystawie 
Kolumbijskiej w Chicago. Katalog 
ilustrowany kompanja poszle każ
demu bezpłatnie. Adresować: The 
Oxford Manufacturing Company, 
Chicago. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Lekarz i akn^zer 
BIURO: 

Nad apteką J. W. LAUERA. 
Mieszkanie prywatne: Nr. 

407 E. 5th Str. 
Godziny przyjmowania: Od 

godziny 9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2giej 
do 4 po połuiuiu. 

caveats,TRADE Marks 
COPYRIGHTS. 

I'UlllllnlllMBi 

Pierwszy Polski 
Fabryfeant TASAKI 

do zażywania. 
w AMERYCE. 

Wyrabia tabakę w najlepszym 
gatunku w sposób starokrajski. 

Po meważ praktykowałem 15 
lat w Europie przy fabrykacyi 
tabaki ,przeto mogę sobie pochle
bić, iż wyrób tejże znam dokładnie. 

Za nadesłaniem znaczka dwu-
centonego wysełam próbki i 
nnik. 

Proszę adresować/ 

ItfST&UY WOLFF 
778 Dubois Str, 

£>etro t, mieli 

cen 

HUMPHREYS'  
D R. H ITMPHEETS' S PECIFICS are scientifically and 

carefully prepared prescriptions; used for many 
years In private practice with success,and for over 
chirtyyearsuseaby 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 and 
deed the sovereign remedies of the World. 

LIST OF PRINCIPAL NOS, 
1 

1if 

PRICES. 
Fevers. Congestion, Inflammations.. .25 
Worms; Worm Fever, Worm ColIa...25 
Crying Colic, or Teething of Infants .23 
Diarrhea» of Children or Adults 25 
Dysentery* Griping, Bilious colic.... .25 

8bolera Morbus, Vomiting 25 
onghs, Cold, Bronchitis 2r 

Neuralgia, Toothache.Faceache 21 
ches, "" " — ~ 

. . _ _>sia, 
Suppressed orPainftal Periods. .§ 
Whites, too Profuse Periods S 
Croup* Cough, Difficult Breathing § 
Salt Rheum, Ersyipelas, Eruptions..% 
Rheumatism, Rheumatic Ptuns 5 

eaefcxehes, Sick Headache. Vertigo I® j 
yspepsią. Bilious Stomach fti 

S  P E C L F I  C  S  
ever and Ague, Chills. JUa^aria. 
lies, Blind or Bleeding? 

.Si) 
Qphthalmy, or Sore, or W ak Eya?.( 
Catarrh, Influenza, Cold In iheHead.( 
Whooping Cough, Violent Coughs. •( 
Asthma, Oppressed Breathing. 

Secretions. 
ess from Biding 

Kidney Disease 
Nervous Debility Seminal Weak-
„ ness,orInvotaataryDischarges....l.i 
Sore Mouth, Canker 
•Urinary Weakness, Wetting Bed... 
Painful Periods, with Spasm 

hronic Congestions & Eruptions .0 

Humphreys' MediclneCo.109 Fulton St. N Y. 

"WYTCW V. 0\V 

e. A Complimentary copy of Dr. Humphreys' 
Veterinary Manual (500 pages) on treatment and 
care of Domestic Animals—Horses, Cattle, Sheep. 

CAN I OBTAIN A PATENT ? For a 
prompt answer and an honest opinion, write to 
MUNN & CO., who have had nearly fifty years' 
experience in the natent business. Communica. 
tions strictly confidential. A Handbook of In. 
formation concerning Patents and how to ob. 
tain them sent free. Also a catalogue Of mechao* 
ical and scientific books sent free. 

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the Scientific American, and 
thus are brought widely before the miblicwith. 
out cost to the inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly illustrated, has bv far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. S$3 a year. Samnle coDies sent free. 

tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address 
v MUNN & CO., NEW YORK, 361 BROADWAY. 

l i i icharka 
rOLSKA 1 " A^iiRYKAN 

SKA. 
•̂r ssewierajaca 

kilk.'i set 
przepisów kucharskich. 

rfla młodych rn w* te lx, kucharek 
ospodyń na tiusie 1 smaczne przy-
rxsd/.nnie rozmaitych, pot.' aw, a 
szczególnie sosów, jarzyn, 
potraw mięsnych i postnych 1 
u względni eu i e«i potraw polskich, 
mianowicie barszczu, bigosu, zra-
8Ó\v, flaków, i pieczywa amerykań
skiego jaico to: cakes, biscuits 

mufiius, p'es, ltd. 
CENA 60 o. 

Moina tą k&iąikę dostać w 
garni H. DER U O WSRIEQC w 
Winona, Minn. 59 E. 2nd »tr. ̂  

COŚ PIĘKNEGO 
— w — 

8»min Mtm&l. 
Z a w i e r a :  

1. Papuga, powiastka. 
2. Palma Kwietniowa, powiastka 
3. Smutne skutki niemądrego figli) 

powiastka. 
4. Mieuczynnoś<5, powieśd. 
5. Przeczucię, powiastka. 
6. Lud wilca i Helena, powieść. 
7. Złotówka, powiastka. yl 
8. Tizy przy .Taciółki, powiastka. 
CKNA 30 o. 

' Moina tą książkę dostać w ksią• 
garni H. DEŁILJ OWSKIEGO aI 
Wiaona, Mmn. 59 E. 2nd atz* 

SENNIK 
— ożyli — 

WRÓŻENIE ZE SNÓW 
— na — 

Przeszło 1500 przypadków 
K różnych starodawnych kgięg 
eebrane i por^dKiem abecadłowya 
dla rozrywki i zabawy ciekąwyofc 

ludzi ogłoszone. 
CENA 15 c. 

Jlożna te książkę dostać w ksią* 
yarni H J^JERD O W fSKIJEGO ^ 
\Vinona, Minn. 59 E. 2ud str. 

>  ,  P o d r ę c z n i k  
zawierajęcy: 

Naukę pisania listów i gotowa 
wzory listów, 

w wszystkich przypadkach życia, 
szczególnie zastóseioany do 

użytku i wygody Polaków w 
Ameryce. 

CENA 60 c, 
w mocnej oprawie 85 c. 

Moina tą Jcsiąittą dostać w foię~ 
go.rni II. DEMBOWSKIEGO w 
Wmona, Mmn. 59 E. 2nd str. 

F ©  W I K  S Z O  W  J l U T  A  
r.a wszelki# przygody, 

powinszować dla rodziców, rodzeń 
stwa, nauczycieli, przyjaciół 4o-

brodziei i t.. d. 
jako też wiersze 

na w<ps*«8ia, gaików S 
dla foceiaaaków, 

zebrał i i.-Ginncżył 
a aii4o«'ó«y 

JÓZEF BĘTKOWSKI, 
aauc/.Yoiei piv.y szkole realnej i 

średniej w Bydgoszczy. 
CENA 20 e. 

J\loi7tu książką dostać ir kzię-
**rm U. DE11DOWSKIEGO * 
Winona, Minn. 59 E. 2nu su* 

W księgarni EL DERDO-
WSKIEGO w Winona, Minn. 
(59 E. 2nd Str.) można 'do
stać następującą polska ksią
żkę: 

PRZEWODNIE 
do pisania 

Listów Miłosnych 
oraz tyczących się ożenienia I 
zamąź pójścia. 

CENA 35 centów. 

BUL IISŁ A W 
<v.vil 

Htitn im 
POWIEŚĆ MORALNA 

— dla — 
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY. 

CENA _ 30 o. 
w mocnei oprawie o'j o 

Moina tą książką dostać m 
far ni II DE UD O H ii A'IE Go v 
Winona, Minn. C59 J£. 2nd esir.) 

JisnnA BEITUSA-
POWIEŚĆ 

— dla — 
wszystkich szlachetnie my

ślących. 
JENA ^ 50 c. 

w mocnej oprawie 75 c. 
Moina tą Icsiąikę dostać to ksią-

imi H. DEHUOWifKLEGO w 
^uiona, Minn. 59 £. 2nd atr. 

ZAKLĘTA DZlkWICA 
Z BRODA, c 7 

— CZ*»*1 — 

CTRULK ZBi¥CA 
CENA io c. 

Mnirm tfksifikę dostać w /esię 
garni H. DERD O WSKIEG O v 
Winona, Minn, (59 E. 2nd etrj. 

KLARA 
— czyli — 

ZWYCIEZTWO CNOTY. 
CENA 25 c. 

Moina tą książką dostać to ksią. 
garni H. DEED OWSKIEG O m 
W mona, Minn. 59 K. 9nd str. 

rhlszv ci 

GENOWEFY 
CENA 30 cent. 

Pisaó po tę książkę do księ-
aarni WIARUSA pod adresem: 
II. DERDO WSKI, 59 B. 2nd St* 
Tisclna, MISN. 

POLECA SIĘ 
SZANOWNEJ PUJBLICZNOŚCf 
Aszystkim wiarusom Polonaion 

w Ameryce 

SOWA KSIĘGAMI! 
H. Derdowskiego 

yr Winona MINN-
-3 i 

Moina spr«wad2i< od Itardaw 
skiefo każdą książką polską, jaka 
iragóla istnieją w Ameryce, ptaeąs 
gotówką. 

Poniłej wymieniany aiekttr* 
książki, jakie nasza ksifgaraia me 
na sprzedał: 

Książki szKolne i treś
ci naukowe]. 

CATEBIZM BZYMSKO-Ł1TO-
LICKI faurfy) 9 
— w ir.nM j #»r»raw\e Si 

ŁATflHIZM RŻY AIS KO-RATO* 
LICKI (w ;<}kszy) w mocnej 
praw ie 25 

0ZIEJE STAREGO I NOWEGO 
TESTAMENTU, w mocnoj o-
prawi© (I><'Uarbego) '.40 

DZIEJE NARODU POLSKIEGO 
40 

ELEMENTARZ POLSKI, Józof© 
Chociszewskiego 25 

POŚREDNIK POLSKO-AN. 
GIHILSKI — czyli Isiąika do 
nauki języka angielskiego 65 

Sbiór Pieśni di» azkót pol
skich w Ameryce, ufożył byiy aa» 
uczycjei w Chicago Franciszek 
Żabka io 

S r a m a t y s a  P o l a k a  u i f i & o -
na przez Tenfiuseęo Sierocińskie< 
go, profesora jeżyka polsxiego i 
litoramry. Drukowana dla szkól 
j:ol«ki«h w ^rsioryce s wydania 
ti^yaustog*., w mocnej oprawie 

- 25 
S l e m e n t a r  a  ł  y  c z j l i  

Pierwwza Nauka Czytania, Pisa-
hia i Rachowania, przus W. Dy-
D i e w i c z a  . . . . 8  
— w mocnej oprawie 12 

SISTORYA STANuW ZJEDNO
CZONYCH.. 75 

^ y w o t c / e n o w e  f y ,  p o w i e ś d  
mobilna bardzo, wzruszającą sa 
starożytnych czasów 30 
— tfe sama w mocne] oprawie ee 
złoconym tytulikiem. ...; 60 

S o i a « ł a w czyli Dalszy Ciąg Ge-
r.owafy; tłomaczenie przez ks. 
Osmańskiego 30 
— ta sama w mocnej oprawie 

L i a I o w n i k Polsko-AmerykuA 
ki. Podręcznie zawierający i 
Naokf pisania listów i gotowa 
wzary listów, w w«sy*tkicb ,.rsy-
padkach iyci»..... ?. 60 

f i fk n ah Ig t o r y o c i e ̂  
EriuVl ?e 1 • n « « córet Krwa Antoniego cesarzy Taroo-
kiego ^ z Konstantynopolu ICaro. 
fodiil„„„MMMIMM „„„„u 


