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Ztrávll celí Ilvot uvij léfttnlm tukuvjoh
pohrozila
Marie Baldwín
1'ravldelnf obchodní přípravny pravidelný uloiiíenf
pocházela z přijmouti místo jako služka
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"vždyť přece víte že jí dcerou byla svými rodiči chována
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SWIFT PRIDE
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Good in hard
water and good
in soft water
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