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"Ameryka" nie służy żadnej partyi ani klice—może więc wypowiadaćprawdę bez ogródek. 
"Ameryka" podczas wyborów nie sprzedaje głosów polskich żadnej partyi. 
"Ameryku" nie przyjmuje humhugierskich ogłoszeń i nie oszukuje czytelników. 
Jest pierwszą gazetą polską w świecie, posiadającą własne maszyny zecerskie. 
Ma v»ięci j płatnych prenumeratorów, niż którakolwiek inna gazeta polska w Ameryce. 
Jest "dobrą gazetą duł dobrych ludzi." Nasze hasło: Precz z obłudą, naprzód z wolą ludu. 
Żadna inna gazeta pilska nie daje tak duto do czytania, jak "Ameryka." 
Żadna inna gazeta polska nie jest tak tanią, jak "Ameryka." 
"-.Ina inna gazeta polska nie daje tuk pięknych prezentów, jak "Ameryka." 
Żadna inna gazeta polska nie jest tak starannie redagowana, jak "Ameryka." 
Żadna inna gazeta polska nie jest tak regularnie doręczana prenumeratorom, jak'' Ameryka." 
Żadna inna gazeta polska nie jest tak czysto drukowana, jak "Ameryka." 
W "Ameryce" są wszystkie wiadomości, które są ł w innych gazetach, ale w tadnej innej 

gazecie niema połowy tego, co je3t w "Ameryce." 
"Ameryka' drukuje duto wiadomości, a mało ogłoszeń; inne gazety dają dużo ogłoszeń, 

a mało wiadomości. 
Nas nikt nie może ukrzywdzić, bo na kredyt nic nie dostanie—przeto nasi uczciwi prenu

meratorzy za nieuczciwych nigdy nie płacą. 
"Ameryka" nie jest przeciwną żadnej partyi, ani żadnym uczciwym zasadom, lecz śmiało 

karci ludzi występnych, bez względu na ich stanowisko. 
"Ameryka" daje co tydzień dodatek powieściowy. W ciągu roku w tym dodatku druku

jemy najmniej dwanaście tomów najlepszych powieści. 
"Ameryka" jest jedyną gazetą polską w Stanach Zjednoczonych, która płaci honorary um 

swvin współpracownikom i korespondentom. 
żadna inna gazeta polska nie zamieszcza tyle oryginalnych artykułów i wiadomości. 
"Ameryka" nie jest gazetą agitacyjną, lecz informacyjną, wiadomościową i pouczającą. 

A .  A .  P A R Y S K I ,  W Y D A  W C  A  I  R E D A K T O R ,  
316 Jackson ave., Toledo, Ohio. 

( JAK POSŁAĆ PIENIĄDZE. 
•x PRZEKAZY PIENIĘŻNE (money orders) moź>iawvku 

pic: (a) na poczcie,) lnl» na ekspresie, (c) w banku. Przekaz 
na pieniądze należy nam odesłać4 razem z listem. Wystrzegać 
ac4nt0w°WHnia ')rywa^nych czeków u nieodpowiedzialnych 

LISTY REG1STKOWAKE. Można do listu włożyć pie Si? nakleić marek za 10c. i napisawszy na kopercie 
Registered. oddać listonoszowi, lub na poczcie, żądając po 

Kwitowania. Kto ma zadaleko do poczty, a w dzień jest u ro-
Joty, to list registrowany może oddać listonoszowi przez ewp 
sonę lub dziecko. Listonosz wyda pokwitowanie. 

PIENIĄDZE SHEBKNE (np. 50c) obwinąć papierowym 
CWaren lub papierem i przewiązać nitką, a potem włożyć do 
koperty. Jeżeli kto posyła eame srebrne pieniądze, to niech je 
Obwinie kawałkiem papieru i przewiąże nitką. Pieniądze sre-
0rn6 należy obwij&ć w papier dlatego, żeby fię nie przesuwa 
jy w kopercie z rogu w róg, albowiem w taki epoeób mogą ła> 
Iwo przedrzeć kopertą i wypaść. 

Dużo ludzi przesyła pieniądze w zwyczajnych listach 
Jest to jednak sposób ryzykowny, gdyż nie wszyscy urzę 
dnlcy pocztowi i listonosze eą uczciwymi. 

MAŁE SUMY (jak 5c., 10c., 25c., 50c., 65c.. itd.) można 
przesłać markami pocztowymi, ti. kupić marek pocztowych 
*a odpowiednią sumę i włożyć do listu. Marki można przesy-
lać w zwyczajnych listach. Marek zagranicznych nie przyj 
mujemy, tylko Stanów Zjednoczonych. 

W LIŚCIE SWYM KONIECZNIE NALEŻY WYPISAĆ 
WYRAŹNIE SWE IMIE I NAZWISKO, ORAZ ADRES; u 
nadto podać na co pieniądze są przeznaczone. Adres swój na 
leży podawać w każdym liście, bez względu na to, jak często 
kto pisuje do Redakcyi. 

POKWITOWANIA. Każdy prenume-ator jest kwitowany co 
tydzień na adresie dokąd ma gazetą opłaconą. Pokwitowania 
eą skracane w ten sposób, że podajemy tylko w angielskiem 
skróceniu miesiąc i ostatnią liczbą roku,np. znaczek "l>ec 3" 
na adresie, naklejonym nakażecie, znaczy, że prenumeiata 

i 

•'Dec'1 grudnia. Liczba oznacza zawsze końcową liczbą roku, 
nie dzień. Innych pokwitowań z olisu nie wysyłamy. Ci, 
którzy odnawiają prenumeratą, mają pokwitowania na adre
sie zmieniane nie dalej jak w 2ch tygodniach. Ktoby nie był 
na adresio pokwitowany do właściwego czasu, powinien nas 
o tein natychmiast zawiadomić 

Pokwitowania wydawane przez nattzych agentów należy u 
waż:i' tylko za tymczasowe. Niech jednak nikt nie płaci 
agentowi żadnych pieniędzy bez otrzymania kwitu. Kto za 
ptacił agentowi prenumeratą, a w przeciągu 14 dni nie byłby n 
adresie pokwitowany do właściwej daty, powinien nas zaraz o 
tem zawiadomić. 

Kto płaci $'2.00 na rok z góry ma prawo wybrać książek za 
SI .(lii. Gdyby prenumerator me otrzymał tego co mu było 
obiecywane przez agenta, powinien nas o tein zawiadomić w 
Crzeciągu 14 dni. Reklamacye przedłużone nad ten cz s nie 

ąi! i uwzględniane. 
Książki kupione lub otrzymane na premium można zamie 

tlić, jeżeli nie są pobrudzone, na inne yv przeciągu 14 dni. 
Kto nie chce mieć przerwy w wysyłaniu mu gazety, nic !: 

prenumeratę odnowi we właściwym czasie. Na kredyt ni ' 
poe\ iamy. 

!\h> zmieni swój adres powinien nas o tem niezwlo z:.i 
zawiadomić. Koniecznie należy przysłać nam stary i no \ 
adro*. 

Uawty i książki giną na poczcie lub są nam zwracane bar 
dzi- i.i^eto z powodu złego adresu lub przeprowadzki, bez zu 
win K-iinienia nai o tem. Kto nie umie sam napisać angielsk i • 
nazwy ulicy lub poczty, niech kogoś poproBi o napisanie mu 
adi' -Y 1'Jice trzeba pisać tak jak są podawane na tabliczka h 
narożnikowych, a nie podług przywidzianego brzmienia 

C i którzy lnieszk.ją w małych osadach, w których nie iv.: 
ekrproMi, niech nam napiszą w jakiem najbliższem miośt i, 
jest ekspres, gdy piszą do nas po książki, albowiem większi 
pac/ki wysył.iniy przez ekspres, a tylko małe przez pocztę. 

Każdy list do na* pisany musi być opłacony, tj. mieć mur' i 
poczr.>iv •. -Nieoptaconych listów nie odbieramy. 

informai-yj piśmiennych udzielamy tylko "w takich spra
wach. i; 11') r> • nie są w gazecie wyjaśnione. 

I' jszakiwiniia dla prenumeratorów zamieszczamy 1 raz dur 
mo. a za ka*-'o następne umieszczenie płaci się2c. od wyrazu 

Pio iiny kużdesro prenumeratora o nadsyłanie nain windo 
nu iści. za co t ędzie" y bardzo wdzięczni. 

W szelkie listy i pieniądze do Wydawnictwa należy przysy
łać ua następujący ad ts: 

r; 

Najbezpieczniej jest posyłać pieniądze za po-
moin przekazów pocztowych. Poczta wydaje do 
każdego przekazu mały kwitek. Ten mały kwitek 
należy sobie zatrzymać, a przekaz (niebieski pa
pier, trochę większy niż papierowy dolar) należy 
nam przysłać. Gdyby przekaz taki zginął to można 
dostać duplikat. Nie ma zaś żadnego zabezpiecze
nia, gdy się posyła marki lub pieniądze. Przeka
zy pocztowe zabezpieczają i wysyłającego i od
biorcę. W każdym większym olisie pracuje po 
kilku klerków, a nieraz znajdzie się pomiędzy ni
mi złodziej którego trudno poznać, dopóki kradzież 
eię nie wyda. Gdy do biura przychodzą w listach 
pieniądze lub marki, to taki złodziej może je kraść, 
ale nie może kraść przekazów pieniężnych, bo nie 
mógłby ich skasować. A jak wielu urzędników 
pocztowych kradnie listy z pieniędzmi lub marka
mi! Gazety donoszą o takich złodziejach prawie 
co tydzień. Bądźcie więc ostrożni. Posyłajcie pie
niądze tylko przekazami pocztowymi. Przekaz 
pocztowy na sumę od lc. do $2.50 kosztuje tylko 
3 centy, od $2.50 do $5.00 tylko 5c., od $5 do $10 
tylko 8c. Przekaz pocztowy można zupełnie bezpie
cznie posłać w zwyczajnym liście, na który nakle
ja się markę za 2 centy. Wynosi więc to taniej niż 
list registrowany. 

Gazet, książek ani obrazów na kredyt nie wysy
łamy; należność prosimy przysiad wraz z o beta 
lunkiem. 

Adres: A. A. PARYSKI, 
316 Jackson ave., Toledo, Ohio. 

K s i ą ż k i  d o  N a b o ż e ń s t w a  
i Dzieła Religijne. 

'W' katalogu naszym pomieszczone są książki, na 
które jest największe zapotrzebowanie w Polsce, 
jak również i w Ameryce. 

Wszystkie nasze książki do nabożeństwa są apro
bowane przez zwierzchność duchowną rzymsko
katolicką i posiadają "Imprimatur" oraz pieczęcie 
biskupie. 

Druk wszystkich książek jest czytelny, a papier 
dobry i trwały. Wszystkie książki, z wyjątkiem 
dzieł religijnych i małych, tanich, książeczek dla 
dzieci, mają brzegi złocone. Oprawa jest trwała i 
okucia mocne. Polecamy szczególniej oprawy 
prawdziwe skórkowe. Uprzedzamy jednak, że nie 
wszystkie książki mamy we wszystkich gatunkach 
opraw, lecz tylko w takich, jakie wymienione są 
pod tytułem każdej książki osobno. 

Każdy, kto kupi od nas książkę do nabożeństwa, 
będzie spewnością zadowolony, tak co do ceny, jak 
również co do trwałości oprawy i dobroci papieru. 

ANIOŁ STRÓŻ Chrześcianina Katolika. Zbiór Mo
dłów i Pieśni dla Katolików wszystkich stanów. 
Z dodatkiem Nieszporów, Psalmów, Drogi Krzy
żowej, Gorzkich Żali i Najużywańszycli Pieśni. 
Jestto najpopularniejsza polska książka do na
bożeństwa. Z ilustracvami do Mszy św. i stacya-
mi Drogi Krzyżowej. 5x3^ cali, 592 str. 
D z i e w i ę ć  g a t u n k ó w  o p r a w y :  

No. 3s. Imitacya Moroko, złocone okładki z kolo
rowym obrazkiem w środku, brzegi złoc. .60 

No. 6s. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 
krzyżykiem na okładce, z białem inetalowem 
okuciem i klamrą, brzegi złocone. Cena. .80 

No. 13. Francuskie Moroko, czarna, giętka, złoco
ny tytuł i monogram, brzegi złocone 90 

No. 15. Francuska skórka cielęca, czarna, giętka, 
złocony tytuł i monogram, brzegi złocone. $1.10 

No. 31. Francuskie Moroko, czarna, miękko wy
ściełana, złoc. tytuł i mon., brz. złocone. $l.it> 

No. 30. Francuska skórka cielęca, czarna, miękko 
wyściełana, złoc. tyt. i monog., brz. złoc. $1.30 

No. 49. Miękko wyściełane skórkowe okładki, ze 
złoconymi ornamentami, zaokrąglanymi roga
mi i nyklową klamrą. Wewnątrz na okładce 
krzyżyk z perł. macicy i iuodlit. odpust. $2.00 

No. 45. Białe celuloidowe (podob. kości słoniowej) 
okładki i grzbiet, z kościanemi i metalowemi 
ozdobami na frontowej okładce, z 3 medalika
mi na łańc., z okuciem i klamrą, brz. zł. $1.20 

No. 45s. Taka sama jak No. 45, z wielkim aniołem 
na celuloidowej okładce $1.50 

RAJ DUSZY. Wybór najlepszego nabożeństwa dla 
katolików. Format kieszonk. 4%x2% c., 192 str. 
D z i e s i ę ć  g a t u n k ó w  o p r a w y :  

Wszystkie oprawy giętkie, z okrągłymi rogami. 
No. 5ar. Jedwabne płótno, bronzowa lub czarna, ty

tuł i monogram na okładce, brzegi czerw. .20 
No. 9r. Imitacya skórki, bronzowa lub czarna, z wy

ciskami, lakierowana, brzegi czerwone . .30 
No. 14ar. Skórka z amerykańskiej foki, czarna, ty

tuł i monogram na okładce, brzegi czerw. .40 
No. 14. Skórka z amer. foki, czarna, złocony tytuł 

i monogram ua okładce, brzegi złocone . .50 
No 13. Francuskie Moroko, czarna, złocony tytuł 

i monogram na okładce, brzegi złocone. .50 
No. 15. Francuska skórka cielęca, czarna, złocony 

tytuł i monogram na okładce, brzegi złoc. .60 
No. 16. Perska skórka cielęca, czarna, wypukłe 

złocone ozdoby na okładce, brzegi wyzłacane 
na czerwonem tle $1.00 

No. 18. Niemiecka skórka cielęca, różne ciemne 
kolory, wypukłe złocone ozdoby na okładce, 
druk z czerwonymi obwódkami, brzegi czer-
wono-złocone $1.40 

No. 31. Francuskie Moroko, czarna, miękko wy
ściełana, złocony tytuł i monogram na okład
ce, brzegi złocone 70 

No. 35. Najlepsza niemiecka skórka cielęca, ciem
ne kolory, miękko wyściełana, piękne wypuk
łe ozdoby złocone, druk z szerokiemi złocone-
mi obwódkami, brzegi pięknie szlifowane czer-
wono-złocone; wewnątrz ozdobne godła reli
gijne $2.00 

4* 

( 

Powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, 4 tomy. 
Jak Zakon Krzyżacki szerzył chrześciaństwo, jak z Polakami wojował, jakich oszustw, 

kłamstw i podstępów używał, jakich okrucieństw dopuszczał się na pogranicz, 
nych osadnikach. Opis bitwy pod Grunwaldem.—Każdy Polak i Polka oraz kai
de polskie dziecko powinni tę powieść przeczytać.—Nasze wydanie jest komplet
ne, nie skracane, ani nie przerabiane. 

Cena (zamiast $4.50) tylko $1.00. 
Krzyżacy i "Ameryka" z dodatkiem powieściowym na rok 

tylko $2.00. 
Kto chce z tej niskiej ceny skorzystać, niech się pośpieszy z nadesłaniem pieniędzy, bo 

wkrótce zapas będzie wyczerpany, albo cena podwyższona. 

A .  A .  P A R Y S K I ,  3 1 6  J A C K S O N  A V E . ,  T O L E D O ,  O H I O .  

SKARB DUSZY. Zbiór najlepszego nabożeństwa i 
pieśni kościelnych. Piękna kieszonkowa książe
czka do nabożeństwa, z czerwoncini obwódkami. 
Wielkość 4*4x3 cale, obj. 352 str., z kol. obrazk. 
8  i  e  d  m  n  a  ś  c  i  e  g a t u n k ó w  o p r a w y :  

No. 6. Angielskie płótno lub imitacya skórki foko
wej, bronzowa lub czarna, z wyciskami, lakie
rowana, brzegi czerwone. Cenii 35 

No. 7. Ang. płótno lub imit. skórki fokowej, bron
zowa lub czarna, z wycis., lak., brz. złoc. .50 

No. 6s. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 
krzyżykiem na okładce, z okuciem i klamrą 
z białego metalu, brzegi złocone 00 

No. 13. Francuskie Moroko, czarna, giętka, złoco 
ny tytuł i monogram, brzegi złocone. . .CO 

No. 15. Francuska skórka cielęca, giętka, złocony 
tytuł i monogram, brzegi złocone 80 

No. 31. Francuskie Moroko, czarna, miękko wy
ściełana, złoc. tyt. i mon., brzegi złocone. .90 

No. 30. Francuska skórka cielęca, czarna, wyście
łana, złoc. tyt. i monogr., brzegi złocone.*$.1.00 

No. 39. Piękna skórka cielęca, czarna, miękko wy 
śeiełana, ze złocon. ozdobami i brzegami. $1.20 

No. 41. Niemiecka skórka cielęca, czarna, z meta
lowymi ornamentami i klamrą, brz. złoc. $1.20 

No. 49. Miękko wyściełane skórkowe okładki, ze 
złoconymi ornamentami, zaokrąglanymi roga 
mi i nyklową klamrą. Wewnątrz na okładce 
krzyżyk z perł. macicy i modlit. odpust. $1.80 

No. 45. Białe celuloidowe (podob. kości słoniowej) 
okładki i grzbiet, z kościanymi i metalowymi 
ornamentami na frontowej okładce i z 3-ma 
medalikami na łańcuszkach, z inetalowem o 
kuciem i klamrą, brzegi złocone $1.00 

No. 89. Białe celuloidowe okładki, z pięknem! zło-
coueuii ozdobami i brzegami 90 

No. 90. Białe celuloidowe okładki, z pięknem! zło-
conemi ozdobami i ornamentami z perłowej 
macicy, klamra celuloidowa, brzegi złoc. $1.10 

No. 90c. Taka sama jak No. 90, z napisem: "Pa 
miątka Pierwszej Komunii Świętej.". . . $1.10 

No. 92. Białe celuloidowe okładki, z artystycznie 
ręcznie malowanemi kwieeistemi ozdobami i 
ornamentami z perłowej macicy, klamry celu
loidowe, brzegi złocone $1.80 

No. 92c. Taka sama jak No. 92, z napisem: "Pa
miątka Pierwszej Komunii Świętej.". . . $1.80 

No. 93. Białe celuloidowe okładki, z ręcznie malo
wanemi kwieeistemi ozdobami i ornamentami 
z perłowej macicy, klamry celuloidowe, brze
gi złocone $2.40 

WYBOREK, czyli krótki sposób nabożeństwa co
dziennego dla rzymsko-katolików. Z dodatkiem 
pieśni. Wydanie 12-ste. 4)^x3 cale, 288 str. 
T r z y n a ś c i e  g a t u n k ó w  o p r a w y :  

No. 6. Angielskie płótno lub imitacya skórki foko
wej, brunatna lub czarna, z ozdobnymi wyci
skami, lakierowana, brzegi złocone . . . .25 

No. 3s. Imitacya Moroko, złocone okładki z kolo
rowym obrazkiem w środku, brzegi złoc. .35 

No. 6s. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 
krzyżykiem na okładce, brzegi złocone, białe 
metalowe okucie i klamra 50 

No. 13. Francuskie Moroko, czarna, giętka, złoco 
ny tytuł i monogram, brzegi złocone. . . .50 

No. 15. Francuska skórka cielęca, czarna, giętka, 
złocony tytuł i monogram, brzegi złocone. .60 

No. 31. Francuskie Moroko, czarna, miękko wy
ściełana, złoc. tyt. i 111011., brzegi złocone. .70 

No. 30. Francuska skórka cielęca, miękko wyście
łana, złoc. tytuł i monog., brzegi złocone. .80 

No. 49. Miękko wyściełane okładki, ze złoconymi 
ornamentami, rogi zaokrąglane, nyklowe kla
mry. Wewnątrz na okładce krzyżyk z perło
wej macicy i modlitwa odpustowa .... $1.60 

No. 45. Białe celuloidowe (podobizna kości słonio
wej) okładki i grzbiet, na frontowej okładce 
ozdoby z kości i metalu, z medalikami na łań 
cuszkach, z okuciem i klamrą, brz. złoc. 

No. 90. Białe celuloidowe okładki, z pięknemi zlo 
conemi ozdobami i ornamentami z perłowej 
macicy, celuloidowa klamra, brzegi złoc. $1.00 

No. 92. Białe celuloidowe okładki, z artystycznie 
ręcznie malowanemi kwieeistemi ozdobami i z 
ornamentami z perłowej macicy, brz. zł. $1.70 

No. 92c. Białe celuloidowe okładki, z ręcznie ini' 
lowanemi kwieeistemi ozdobami i napisem: 
"Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej," z or
namentami z perłowej macicy, z celuloidową 
klamrą i złoconymi brzegami $1.70 

No. 93. Białe celululoidowe okładki, z ręcznie ma
lowanemi kwieeistemi ozdobami i ornamenta
mi z perłowej macicy, z celuloidową klamrą 
i złoconymi brzegami , . $2.00 

PERŁY NABOŻEŃSTWA. Modlitwy św. Alfonsa, 
wyjęte z aprobowanej przez zwierzchność du
chowną książki do nabożeństwa na cześć N.M.P. 
Nieustającej Pomocy. Z dodatkiem modlitw i 
pieśni. 41.2.\3 cale, 448 str. Elegancka książecz
ka średniej wielkości, z cze.rwonemi obwódkami. 

J e d e n a ś c i e  g a t u n k ó w  o p r a w y :  
No. 3s. Imitacya Moroko, złocone okładki z kolo

rowym obrazkiem w środku, brzegi złoc. .60 
No. 6s. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 

krzyżykiem na okładce, z białem metalowem 
okuciem i klamrą, brzegi złocone. Cena. .80 

No. 13. Francuskie Moroko, czarna, giętka, złoco
ny tytuł i monogram, brzegi złocone 80 

No. 15. Francuska skórka cielęca, czarna, giętka, 
złocony tytuł i monogram, brzegi złocone. $1.00 

No. 31. Francuskie Moroko, czarna, miękko wy
ściełana, złoc. tytuł i mon., brz. złocone. $1.00 

No. 30. Francuska skórka cielęca, czarna, miękko 
wyściełana, złoc. tyt. i monog., brz. złoc. $1.20 

No. 45. Białe celuloidowe (podob. kości słoniowej) 
okładki i grzbiet, z kościanemi i metalowemi 
ozdobami 11a frontowej okładce, z 3 medalika
mi na łańc., z okuciem i klamrą, brz. zł. $1.20 

No. 90. Białe celuloidowe okładki, z pięknemi zło-
conemi ozdobami i ornamentami z perłowej 
macicy, klamry celuloid., brzegi złocone. $1.20 

No. 92. Białe celuloidowe okładki, z artystycznie 
malowanemi kwieeistemi ozdobami i ornamen
tami z perłowej macicy, klamry celuloidowe, 
brzegi złocone. $2.00 

No. 92c. Taka sama jak No. 92, z napisem. "Pa
miątka Pierwszej Komunii Świętej.". . . $2.00 

No. 93. Białe celuloidowe okładki, z ręcznie malo
wanemi artystycznemi ozdobami i ornamenta
mi z perłowej macicy, z celuloidową klamrą i 
złoconymi brzegami $2.60 

DUNINA. Książka do Nabożeństwa dla wszystkich 
katolików, szczególniej zaś dla wygody katoli
ków archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. 
Z polecenia Najp. Arcybisk. Dunina. Osobno dla 
mężczyzn i kobiet. Wydanie 4-te. 5x7 c., 788 str. 

D w a  g a t u n k i  o p r a w y :  
No. 3s. Imitacya Moroko, złocone okładki z kolo

rowym obrazkiem w środku, brzegi złoc. $1.60 
No. 6s. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 

krzyżykiem na okładce, z okuciem i klamrą 
z białego metalu, brzegi złocone $2.00 

W KRZYŻU ZBAWIENIE. Książka do nabożeń
stwa dla katolików. Napisał i ułożył Ks. J. A. 
Łukaszewicz. 3^x5 cali, 608 str. Duży druk. 

D w a  g a t u n k i  o p r a w y :  
No. 3s. Imitacya Moroko, złocone okładki z kolo

rowym obrazkiem w środku, brzegi złoc. .70 
No. 6s. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 

krzyżykiem na okładce, z białem metalowem 
okuciem 1 klamrą, brzegi złocone. Cena .90 

CHWAŁA BOGU. Zbiór najlepszego nabożeństwa 
i pieśni kościelnych. Piękna kieszonkowa ksią
żeczka do nabożeństwa, z czerwonemi obwódka
mi i kolor. obrazkiem. 3V\2'-ł cala, 250 stronie. 

S i e d m 11 a ś c i e g a t u n k ó w o p r a w y : 
No. 6. Angielsku* płótno lub imitacya skórki foko

wej, bronzowa lub czarna, z wyciskami, lakie
rowana, brzegi czerwone. Cena 25 

No. 7. Angielskie płótno lub imitacya skórki foko
wej, bronzowa lub czarna, z wyciskami, lakie
rowana, brzegi złocone 35 

No. 6s. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 
krzyżykiem na okładce, brzegi złocone, białe 
metalowe okucie i klamra 50 

No. 13. Francuskie Moroko, czarna, giętka, złoco
ny tytuł i monogram, brzegi złocone. . . .50 

No. 15. Francuska skórka cielęca, czarna, giętka, 
złocony tytuł i monogram, brzegi złocone .60 

No. 31. Francuskie Moroko, czarna, miękko wy
ściełana, złoc. tyt. i mon., brzegi złocone. 70 

No 30. Francuska skórka cielęca, czarna, wyście
łana, zloe. tytuł i monog., brzeg! złocone. .80 

No. 39. Piękna skórka cielęca, miękko wyściełana, 
z wypukłemi złoeoneml ozdobami i brz. $1.00 

No. 41. Niemiecka skórka cielęca, z metalowym! 
ornament. 5tp., piękno klamry, brz. złoc. $.1.00 

No. 49. Miękko wyściałane skórkowe okładki, ze 
złoconymi ornamentalni, rogi zaokrąglane, ny
klowe klamry, brzeg! złocone. Wewnątrz na 
okładce krzyżyk z perłowej macicy i modlit
wa odpustowa $1.00 

No. 45. Hialo celuloidowe (podobizna kości słoń.) 
okładki i grzbiet, z kościanemi i inetalowem! 
ozdobami na frontowej okładce, z 3 ma meda
likami na łańcuszku, z okuciem i klamrą. .80 

No. 89. Białe celuloidowe okładki, z pięknem! zło-
eonemi ozdobami i brzegami 75 

No. 90. Białe celuloidowe okładki, z pięknemi zło-
conemi ozdobami i ornamentami z perłowej ma
cicy, klamry celuloidowe, brzegi złocone. .90 

No. 90c. Taka sama jak No. 90, z napisem: "Pa
miątka Pierwszej Komunii Świętej." . . .90 

No. 92. Białe celuloidowe okładki, z artystycznie 
ręcznie malowanemi kwieeistemi ozdobami i 
ornamentami z perłowej macicy, klamra celu
loidowa, brzegi złocone $1.50 

No. 92e. Taka sama jak No. 92, z napisem: "Pa
miątka Pierwszej Komunii Świętej." . . $1.50 

No. 93. Białe celuloidowe okładki, z ręcznie malo
wanemi kwieeistemi ozdobami i ornamentami 
z perłowej macicy, klamry celuloidowe, brze
gi złocone $2.00 

MARYA, wzór Dziewicy Clirześciańskiej, książka 
do modlitwy oraz przestrogi i nauki dla dziew
cząt, przez ks. J. Stagraczyńskiego. x 448 st. 

S i e d 111 11 a ś c i e g a t u 11 k ó w o p r a w y : 
No. 6. Angielskie płótno lub imitacya skórki foko

wej, bronzowa lub czarna, z wyciskami, lakie
rowana, brzegi czerwone. Cena 35 

No. 7. Angielskie płótno lub imitacya skórki foko
wej, bronzowa lub czarna, z wyciskami, lakie
rowana, brzegi złocone 50 

No. Os. Imitacya Moroko, z wyciskami l złoconym 
krzyżykiem na okładce, brzegi złocone, białe 
metalowe okucie i klamra (50 

No. 13. Francuskie Moroko, czarna, giętka, złoco
ny tytuł i monogram, brzegi złocone. . . .60 

No. 15. Francuska skórka cielęca, czarna, giętka, 
złocony tytuł i monogram, brzegi złocone .80 

No. 31. Francuskie Moroko, czarna, miękko wy
ściełana, złoc. tyt. i 111011., brzeg! złocone. .90 

No 30. Francuska skórka cielęca, czarna, wyście
łana, złoc. tytuł i monog., brzegi złocone. $1.00 

No. 39. Piękna skórka cielęca, miękko wyściełana, 
z wypukłemi ztoeonemi ozdobami i brz. $1.20 

No. 41. Niemiecka skórka cielęca, z metalowymi 
ornament, it])., piękne klamry, brz. złoc. $1.20 

No. 49. Miękko wyściałane skórkowe* okładki, ze 
złoconymi ornamentami, rogi zaokrąglani', ny
klowe klamry, brzegi złocone. Wewnątrz na 
okładce krzyżyk z perłowej macicy i modlit
wa odpustowa $1.80 

No. 45. Białe celuloidowe (podobizna kości słoń.) 
okładki i grzbiet, z kościanemi i metalowemi 
ozdobami na frontowej okładce, z 3-ma meda
likami na łańcuszku, z okuciem i klamrą. $1.00 

No. 89. Białe celuloidowe okładki, z pięknem! zlo-
conenii ozdobami i brzegami 90 

No. 90. Białe celuloidowe okładki, z pięknemi zło-
conenii ozdobami i ornamentalni z perłowej ma
cicy, klamry celuloidowe, brzegi złocone. $1.10 

No. 90c. Taka sama jak No. 90, z napisem: * Pa
miątka Pierwszej Komunii Świętej." . . $1.10 

No. 92. Biało celuloidowe okładki, z artystycznie 
ręcznie malowanemi kwieeistemi ozdobami i 
ornamentami z perłowej macicy, klamra celu
loidowa, brzegi złocone $1.80 

No. 92c. Taka sama jak No. 92, z napisem: "Pa
miątka Pierwszej Komunii Świętej." . . $1.80 

No. 93. Białe celuloidowe okładki, z ręcznie malo
wanemi kwieeistemi ozdobami i ornamentami 
z perłowej macicy, klamry celuloidowe, brze
gi złocone $2.40 

WIANEK KU CZCI NAJŚW. PANNY MARYI 
z różnych nabożeństw uwity. Z dodatkiem naju
żywańszycli pieśni. Wydanie 10-te. 4x5%c., 704 st. 

Ti- zy gatunki oprawy: 
No. 3s. Imitacya Moroko, złocone okładki z kolo

rowym obrazkiem w środku, brzeg! złoc. .90 
No. 6s. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 

krzyżykiem na okładce, brzegi złocone, białe 
metalowe okucie i klamra $1.20 

No. 45. Białe celuloidowe (podob. kości słoniowej) 
okładki i grzbiet, z kościanymi i metalowymi 
ornamentami na frontowej okładce i z 3-ma 
medalikami na łańcuszkach, z metalowem o-
kuciem i klamrą, brzegi złocone $2.00 

WYBÓR NAJOSOBLIWSZYCH NABOŻEŃSTW 
i Pieśni. Na duchowną pociechę i pożytek ludzi 
pobożnych z różnych ksiąg zebrany. Wydanie 8, 
pomn. i poprawione. Duży druk. 4^6%xc.,604s. 

D w a  g a t u n k i  o p r a w y :  
No. 3s. Imitacya Moroko, złocone okładki z kolo

rowym obrazkiem w środku, brzegi złoc. $1.00 
No. 68. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconem 

krzyżykiem na okładce, z białem metalowem 
ukuciem i klamrą, brzegi złocone. Cena $1.40 

BÓG Z TOBĄ! Książeczka do nabożeństwa dla 
katolików. Z obrazkami do Mszy św. i stacyam! 
Drogi Krzyżowej. Nowa, piękna książeczka dla 
dzieci. Wielkość 3Mx2M cala, objętość 192 strony. 

P i ę ć  g a t u n k ó w  o p r a w y :  
No. 2. Imitacya płótna, różne kolory, wyzłacane o-

kładki, brzegi skraplane. Cena 10 
No. 1. Imitacya skórki cielęcej, bronzowa lub czar

na, z wyciskami, brzegi czerwone 12 
No. 6. Angielskie płótno lub imitacya skórki, bron

zowa lub czarna, wyciskane ozdoby na okład
ce, lakierowana, brzegi czerwone 16 

No. Iw. Biała, imitacya skórki cielęcej, z wyciska
mi, białe brzegi 12 

No. 6w. Biała, imitacya skórki, z ozdobnymi wyci
skami na okładkach, brzegi białe 16 

GŁOS SERCA. Zbiór modłów i pieśni dla dusz po
bożnych. Bardzo duży czarny druk. 3^£x5c., 500 s. 

D w a  g a t u n k i  o p r a w y :  
No. 3s. Imitacya Moroko, złocone okładki z kolo

rowym obrazkiem w środku, brzegi złoc. .60 
No. 69. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconym 

krzyżykiem na okładce, z białem metalowem 
okuciem i klamrą, brzegi złocone. Cena .90 

ŚW. ALOJZY, wzór młodzieży. Książka do modli-
twy oraz przestrogi i nauki dla młodzieńców. 
(Miarki) 31^x4f^. 448 str. 

S i e d  1 1 1  n a ś c i e  g a t u n k ó w  o p r a w y :  
No. 6. Angielskie płótno lub imitacya skórki foko

wej, bronzowa lub czarna, z wyciskami, lakie
rowana, brzegi czerwone. Cena .35 

No. 7. Aug. płótno lub imit. skórki fokowej, bron
zowa lub czarna, z wycis., lak., brz. złoc. .50 

No. Os. Imitacya Moroko, z wyciskami i złoconem 
krzyżykiem na okładce, z białem metalowem 
okuciem i klamrą, brzegi złocone. Cena .60 

No. 13. Francuskie Moroko, czarna, giętka, złoco
ny tytuł i monogram, brzegi złocone. . . .60 

No. 15. Francuska skórka cielęca, giętka, złocony 
tytuł i monogram, brzegi złocone 80 

No. 31. Francuskie Moroko, czarna, miękko wy
ściełana, złoc. tyt. i mon., brzegi złocone. .90 

No. 30. Francuska skórka cielęca, czarna, wyście
łana, złoc. tyt. i monogr., brzeg! złocone. $1.00 

No. 39. Piękna skórka cielęca, czarna, miękko wy
ściełana, ze złocon. ozdobami i brzegami. $1.20 

No. 41. Niemiecka skórka cielęca, czarna, z meta
lowymi ornamentami i klamrą, brz. złoc. $1.20 

No. 49. Miękko wyściełane okładki, ze złoconymi 
ornamentami, rogi zaokrąglane, nyklowe kla
mry. Wewnątrz na okładce krzyżyk z perło
wej macicv i modlitwa odpustowa .... $1.80 

No. 45. Białe celuloidowe (podobizna kość! słonio
wej) okładki i grzbiet, na frontowej okładce 
ozdoby z kości i metalu, z medalikami na łań
cuszkach, z okuciem l klamrą, brz. złoc. $1.00 

No. 89. Białe celuloidowe okładki, z pięknemi zło
conem! ozdobami i brzegami 90 

No. 90. Biało celuloidowe okładki, z pięknemi zło
conem! ozdobami i ornamentami z perłowej 
macicy, klamra celuloidowa, brzegi złoc. $1.10 

No. 90e. Taka sania jak No. 90, •/. napisem: "Pa
miątka Pierwszej Komunii Świętej.". . . $1.10 

No. 92. Białe celuloidowe okładki, z artystycznie 
ręcznie malowanemi kwieeistemi ozdobami i 
ornamentami z perłowej macicy, klamry celu
loidowe, brzegi złocone $1.80 

No. 92e. Taka sama jak No. 92, z napisem: "Pa
miątka Pierwszej Komunii Świętej.. . $1.80 

No. 93. Białe celuloidowe okładki, z ręcznie malo
wanemi kwieeistemi ozdobami i ornamentami 
z perłowej macicy, klamry celuloidowe, brze
gi złocono $2.40 

BIBLIA ŚWIĘTA, czyli całkowito Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. 7x12 e., 1128 str. 

Oprawa: Piękny póskórok, z wyciskami. $3.00 

1IISTOKYA BIBLIJNA dla rodzin chrześciań-
skifłi, czyli proste a gruntowne objaśnienie Dzie
jów Starego i Nowego Test anient u. Opracował 
Ks. ,1. Stagraezyński. Dwa tomy. Tom 1 zawiera 
Stary Tcsiamcnt (SIO stronic). Tom II — Nowy 
Testament (918 stronic). 7x10 cali 

W ozdobnej oprawie. Cena $12.00 

N Al' Iv A WIARY I OBYCZA.IOW Kościoła Kato
lickiego, wyłożona przez l>r. Hermana Rolfusa, 
rektora. 8x11 cali,  1256 stronic 

W ozdobnej oprawie. Cena $5.00 

NOWY BREWIARZYK TKRCYARSKI. Ułożony 
przez O. L. lv. Wydanie O to, powiększono. Roz
miar 4x6 l  

t  cali, objętość 11.28 stronic. . . . $3.00 

W Y K Ł A D  I i E K ^ Y J  I  E W A N ( i K I , I J  n a  w s z y s t k i e  
niedziele i zwięta wraz z wynikająca, stąd nauką 
wiary i obyczajów oraz gruntownem wyjaśnie
niem roku kościelnego i najgłówniojszycii obrzę
dów kościelnych, l lożona przez Przewieleb. ks. 
Goirinego do oświecenia i zbudowania duszy 
chrzcściańsko-katotickiej. (>zdobiona pięknemi 
ilustracyami i dwoma obrazkami kolorowymi. 
Wielkość 10x12 cali, oblętość. 970 stronic. 

W ozdobnej oprawie, z wyciskami .... $2.00 

ŻYWOT BOGARODZICY N.P. MARYI i Jej Ob
lubieńca św. Józefa. Opracował podług O. Bene
dykta Ks. B. Rolmor. H'2xll cali, 761 str 

W ozdobnej oprawie. Cena $5.00 

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH PAŃ SKICH. Na wszy
stkie dni w roku podług najwiarogodniojszych 
źródeł, wyjętych z dzieł Ojców i Doktorów Koś
cioła Św., z uwzględnieniem Świętych Pańskich, 
których wydała ziemia polska, aż do najnow
szych czasów. Opracował Ks. J. Stagraezyński. 
Z 8 kolorowymi obrazkami i blisko 400 drzewo
rytami. H1 

ax 111:2 cali, 788 stronic 
W ozdobnej oprawie. Cena $5.00 

BIBLIA ŚWIĘTA, 
....czyli.... 

i'.:; łkani to Pismo Święto Starego i No-
Testamentu. 

. , i ,1. -11 ch.-.M' •> 
i.. 0 1•.•.o ,mi, co mi-

;">!)-< iu iiut.irór, u ;ir/eciągu 
lat, to powir.m;.. ;e c/.ytttó tij 

fi(! Ksiąg, T'100 Ilo/.ri/.luMn , 
11 ~K Rtroiiic, w i •in« 111 v. ielUini 
touiił*. 0|>r:iw i w pól-

y,(. 

Druk j''st •. |, 
ny, j>łi[»i«;r iloektuu 

'i tytułem, 
ny," c/.ytel-

t\u $3.00. 
I 'ii'iiiij'lztMiio^na przj.-Ofu' przo-

I'iii puczkm uh lub i'xpivno-
:i (Money Order), luli w liścio 

1 Htrowitnvt'i. Kriiąstek liit* \vy-
ny mi fcr.-lyt, t) Jko |»o ode* 

nil niiletfruHci. 
Wielko^: x 9'4 calL 

11J8 stronic. 

ivto przyśle DO, dostanie Biblię i będzta 
skwitowany za "Amerykę" na oały rok. 

Przesyłka wynosi 25 c. 

JAK zbudowanb; JES l 

C I A Ł O  C Z Ł O W I E K A  
Do czego różne części ciała ludzkiego służą? 

Wydanie nowe, powiększone i poprawione. 
Z wieloma ryNunkami. 

Zawiera: 1. Wnętrze ciała ludzkiego. 2. Sk6ra lndzka. S. O 
kościach czyli fzki«leci(». 4. Miijńnie. 5. M (w.k i nerwv. 6. Na-
rztjdsia zmysłów. 7. Przyrząd trawienia pokarmAw. 8. O krwi 
i jej krążeniu po ciele. i). O płucach i oddychaniu. 10. .laklm 
sposobem ciało nasze pozbywa aiązużytych części. 11. Jak sia 
człowiek rodzi. Vi. Przyrząd rozrodczy kohiecy. 13. J'rayrz^d 
roarodezy męski. 14. Jak rozwija eię dziecko w łonie matki. 

WSZYSTKIE OPISY SĄ DOKŁADNIE OBJAŚNIONE 
RYSUNKAMI. 

Książkę tę każdy powinien przeczytać. 
Cena tylko 35 centów. 

NaletnoM można przysłać w markach poczt. amerykji&ekic<» 

A N T Y C Z K A  
czyli 

PASTORAŁKI I KOLĘDY, 
Obejmuje przeszłe 700 stronic. 

Jest to cała Kantyczka, jeszcze raz prawie tak gruba jak pO> 
przednia, a kosztuje tak samo tylko 

75 CENTÓW. 
Kantyczka ca czyli Pastorałki i Kolędy, zawiera piosnki weso

łe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach 
śpiewane, a orzez księży nvsyonarzy zebrane, oraz pieśni 
do użytku kościelnego, jako i szopkę dla małych dziatek. 
Wiertiv przedruk z Kantyczki Krakowskiej, wydanej 
przez księży misyonai«y w Krakowie. 

W Kantyczce znajdują się szopki i Pastorałki do przedsta
wienia 

JASEŁEK. 
Sprzedaje się pojedynczo po 75 centów, 

A. A. PARYSKI, 
316 Jackson ave., Toledo, Ohio. 

iMM* 


