
Po wystawie. 
Skończył się wielki jarmark 

świata i wielka szopka razem 
z nim — i już djabelski młyn 
nie lata, wszystko rozwiało się 
jak dym... Na podwyższeniu 
stoi dumnie pawilon własny 
pięknych dam, ucichł już 
wielki gwardziewoi i zeszła 
straż z przed jego bram. Wśród 
kongresowej wielkiej sali, 
gdzie brzmiał niedawno nie
wiast chór, już elektryczność 
się nie pali, program dogryza 
chudy szczur. Zamknięte szafy 
i pulpity, zapanowała ciszy 
noc, na owem miejscu, gdzie 
kobiety pragnęły skruszyć 
mężczyzn moc. 

Lecz dosyć już o tem — 
— jam żonaty, więc wiem czem 
grozi kongres ten, otworzą 
nam się nowe światy, na cóż 
przedwcześnie śpiewać tren? 
Lepiej wam powiem przyjacie
le, jakim tam inny widział 
kram, przeróżnych nacji bardzo 
wiele; a sposób mowy zawsze 
ten sam. Naprzykład w chiń
skim pawilonie, kiedym herba
ty kazał dać, chińczyk mi 
szepnął tak na stronie-: 

— Mam honor pana trochę 
znać! 

— Zkądże to żółty Smoka 
synu, odrzekłem na dźwięk 
jego słów, jam nie z Tybetu, 
ni z Pekinu? A on mi: 

— Bobym tak był zdrów... 
Jam włożył chińskie te warko
cze, aby handlować na ten 
plac, lecz idź zapytaj pan na 
Smocze — czy tam nie znają 
Icka Katz? 

Zdumiony idę gdzie indja-
nie mają wigwamy wiotkie 
swe. W tem indjanka na mnie 
woła: 

— Panie, pomówić z panem 
chcę. 

Z plemienia indjan ta dzie
wica, odziana była w szczątki 
skór, miała ceglanej barwy 
lica, na głowic pęk sokolich 
piór. 

— Ach pan się potrzebujesz 
zdziwić — rzekła rękami czy
niąc gest — gdy na Boimów 
z Serbskiej skrzywić, tam to 
trafika pewnie jest... Ach, ja 
tam miałam powodzenie, cyga
ra szły i tytoń szedł... jak tu 
się skończ}- wystawienie, ja 
tam powrócę zaraz wnet. 

Widzę murzyńską jakąś 
chatę, idę więc na jej niski 
próg... Mały murzynek woła: 

— Tate 
A stary rzecze: 
— Sei still ind klug. 
Więc się odzywam: 
— Negrze luby, niechże ci 

powiem, a git jur! 
A na to wszystkie negrów 

kluby zaczęły krzyczeć w zgod
ny chór. Była tam radość i 
wesele, i bębnów gwałt, i 
fletów świst, każdy zapytań 
miał bardzo wiele, każdy do 
krewnych dawał list. Gdy 
wyraziłem me zdziwienie z 
powodu indjan, negrów, Chin; 
śmieli się wszyscy nieskoń
czenie, nawet malutki negra 
syn. 

— Co się pan dziwi —rzekł 
nareszcie tych czarnych ludzi 
kacyk sam — to przedstawie
nie w dużem mieście ładne 
dochody daje nam. Icek, co w 
handlu ma już wprawę, a jego 
sztuczki znane są, podjął się 
dostać na wystawę najdzik
szych lud i całe sto. Lecz na 
co jechać miał w kraj brzydki 
i robić próżny koszt i kram, 
ka/:i! zawołać różne żydki i 
rzeki: już dzikich ludzi mam. 

To pan dyrektor od wysta
wy, wypłacił jemu wszystkich 
rat, bo niech uważa pan łas
kawy, na dobrym handlu stoi 
świat. 

( Wesoły Kurjerek). 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Z Prus Polskich 
W i ę z i e n i e  w  Ś w i e c u  w  

Prusach-zachodnich jest tak prze
pełnione przestępcami dorosłymi i 
niedorostkami, że już doń więcej 
przyjmować nie mogą,. Są to skutki 
traktowania nauki religii po szko
łach. Jakież pokolenie może wyras
tać z dzieci, nieznających nauki 
wiary i moralności? Zaniedbanie 
nauki religii musi wywołać przepeł
niali it1  się gmachów więziennych już 
nawet nieletnimi przestępcami — 

zwykła to kolej rzeczy. 

Z e m s t a .  W  G o  ł e b i e  w k  u  w  
Prusach Zachodnich wypowiedział 
zarząd dóbr miejsce dwom fornalom. 
Ci postanowili za to pomścić się na 
rzadev; <><iv więc tenże przechodził 
z bratem swoim przez las, parobcy 
napadli ich z nożami i tak obu po
ranili, że brat rządcy prawdopodob
nie z ran umrze. 

winy, zatem oboje wzięto do wie
zie na. 

P e l p l i n .  W  m i n i o n y m  1 8 9 3  
roku śmiertelność mianowicie mię
dzy dziećmi okazała się tutaj tak 
wielką, że liczba zmarłych przewyż
szyła znacznie, co w dawniejszych 
latach bywało odwrotnie — liczbę 
nowonarodzonych. W miejscowym 
bowiem urzędzie stanu zameldowano 
165 wypadków śmierci, a tylko 134 
urodzeń; nowych związków małżeń
skich zawarto 24. 

W  T  u  r  z  n  i c y  p o  w .  g r u d z a d z k i  
pokazało się, że stróż nocny sam 
był złodziejem, ale też i sam sie za 
to okropnie ukarał. Chciał on przez 
dach włamać się dla kradzieży do 
budynku spadł z dachu, roztrzaskał 
sobie czaszkę i został trupem na 
miejscu. 

I* o d o b nu ^oficerom liiemiekitn 
będzie dozwolonem nosić latem 
białe pikowe mundury, jakich 
używają oficerowie i urzędnicy 
rosyjscy. 

C  e s e l l .  i g e  r  d o n o s i ,  ż e  z m a r 
ła w ostatnim czasie paniJungerman 
z Szynycha, właścicielka ziemska, 
zapisała dobra swoje wraz z całym 
inwentarzem kościołowi katalickie-
mn pod warunkiem założenia w nich 
klasztoru. Budowa tego klasztoru 
ma się rozpocząć już z przyszłą 
wiosną, a zająć się ma tą nową 
fundaeyą opat Kalkmann z Oelen-
bergu pod Lauterbachem w Alzacyi, 
który już w tym celu zwiedził miej
scowość Szynycli. 

Żartobliwa gawęda. 
0 dwóch, co nawzajem mniema

li, że są głusi. 
Raz jechał pan z jednym 

dworzaninem, wielkim trefnisiem 
(dowcipnisiem), a przyjechawszy na 
rozstaje, nie będąc drogi pewien, 
kazał dworzaninowi przywołać 
szlachcica, który zagon swój opodał 
orał, iżby mógł rozpytać się go, o 
co potrzebował. Dworzanin, że był 
człek wielce wesoły, za co go ten 
pan setnie lubił, poszedłszy liapole 
do onego szlachcica, prosi, aby do 
pana szedł, ale ostrzega, iżby głośno 
gadał, bo pan. jego jest tego przy
głuchy. Potem pospieszył ostrzedz 
1 swego pana o rzekomej głuchocie 
onego szlachcicia, co jedno i drugie 
kłamstwem było. 

Przychodzi szlachcic i pozdra
wia pana tak wielkim głosem, że 
aż mu dudy w gardle trzeszczą; a 
pan, zaczynając się go pytać, tak 
znowu wrzasnął, że aż konie 
machnęły w bok z kolasą! Gadają z 
sobą dalej, aż im echo z dalekiego 
boru opowiada, a dworak zatknął 
rekawem Łiebe i dusi sie od śmiechu 
serdecznego, 

W końcu szlachcic przywołany 
tak huknie do pana: 

— Bez urazy, że śmiem pytać 
tak dostojnej osoby, jak dawno pan 
słuch postradałeś? 

A pan na to półgłosem: 
— Cymbał jakiś! sam głuchy 

jak pień i myśli, że cały świat 
głuchy, jak on. 

•— Co, ja głuchy ?—wrzaśnie na 
cały glos urażony szlachcic—nigdy 

tego kalectwa nie miałem! a jeno 
panowie, gdy dostaną, podobnej 
ułomności, radzi wypierają się onej, 
składając ją na drugich. 

— A ja acanowi powiem, żeś 
acan kiep, kiedyś sani głuchy, a nie 
przyznajesz się do tego! —wreszczy 

pan. 
Spostrzegli jednak w końcu 

obaj, że tak jeden jak drugi żadnej 
ułomności usznej nie mają. Tedy 
poczęli się śmiać i badać, skąd 
zaszła takowa pomyłka? Wydało się 
wszystko i skończyło na tem, że pan 
rozweselony kazał dobyć z pod 
kozłów torby podróżnej i napił sie 
gdańskiej wódki ze szlachcicem, 
aby nie miał do niego za grube 
słowo urazy. Było śmiechu dość z 
tej okazyi. 

Potwór matka. 
Pod miastem Kustendżil w Buł-

garyi, nad granicą macedońską 
mieszkała niewiasta,która pokochała 
się we własnym zięciu i nawzajem 
przez niego była kochaną.Zbrodnia, 
rze ci postanowili młodą żonę usu
nąć. Umówili się, że albo matka 
córkę zabije w domu, albo ją przyśle 
mężowi w pole z przygotowanym 
obiadem. Namowy te zbrodnicze 
trwały dni kilka, ale żadne nie miało 
odwagi popełnić zbrodni. Matka 
jednakże, wściekłą zazdrością drę
czona, postanowiła pozbyć sie córki. 
Namydliła jej głowę, chcąc ją niby 
zmyć, naciągnęła mydlin na oczy, a 
kiedy córka nachyliła się nad 
miednicę, cięła ją zbrodniarka matka 
przygotowanym toporem w głowę 
i od razy położyła trupem. Potem 
ciało poćwiartowała i włożywszy w 
sadek, schowała tymczasowo do 
sklepu, czekając przybliżenia się 
wieczoru, by je zakopać. — Tymcza
sem w kilka godzin przybył żandarm, 
przyjaciel rodziny i spostrzegłszy 
ślady krwi, spytał o przyczynę. — 
Matka powiedziała mu, że zabiła 
prosię; wtedy żandarm objawił chęć 
na świeżą pieczeń /. owego prosięcia. 
Zbrodniarka pobiegła do sklepu, 
wycięła kawał ciała z zabitej ofiary 
i npiekła dla żandarma. Pieczonka 
tak żandarmowi zasmakowała, iż 
oświadczył, że nic delikatniejszego 
dotąd nie jadł, opuścił dom i spo-
tkawszy kolegę żandarma, chwalił 
się przed nim, że tak wyborny zjadł 
kotlet. Kolega nabrał chęci na tę 
pieczeń i razem powrócili do zbro. 
dniarki, domagając się powtórnego 
przyrządzenia pieczeni. Matka po
spieszyła do sklepu, ale tam bardzo 
długo bawiła; żandarm w troskli
wości, że ją jaki przypadek spotkał, 
poszedł za nią i zaraz na wstępie 
spostrzegł głowę ofiary na wierzch u 
sądka.Ukrywanie dalszej tej zbrodni 
stało się niemoźliwem. Żandarmi 
pochwycili zbrodniarkę, a z jej 
przestrachem wywołanych zeznań 
okazało sie, że i zięć nie był'bez 

Kujawiak. 
Kujawiak ci ja, da, dana! 

Nie boję się mości pana. 
Ni żadnego urzędnika, 
Chociaż takich jest bez lika. 

Mam ja sobie cztery konie. 
Które chodzą dobrze w bronie; 
Domek ładny przy dolinie, 
Gd/ie strumyczek także płynie. 

W domu dobra gospodyni, 
Do niczego się nie leni: 
Jest mi dobrze być rolnikiem, 
Nie mieniałbym też się z nikim. 

.1 estem sobie*przy^honorze, 
W kujawskim chodzę ubiorze, 
Kocham przyteni wszystkie stany 
1 wzajem jestem kochany. 

Wiarę ojców kocham szczerze, 
W żadne gusła ja nie wierzę: 
A za świętą polską mowę 
Położyłbym swoje głowę. 

Po kujawsku mówię, czuję. 
Po kujawsku wyśpiewuję, 
Po kujawsku zawsze, wszędzie. 
Po kujawsku było, będzie! 

Dwuśpiew kujawski. 
Jaś. 

Kasiu moja, tyś jedyna, 
Kujawianka, chwat dziewczyna. 
Która sobie spodobałem 
1 nad wszystko pokochałem. 

Twoje o c z k i . takie ładne, 
A usteczka takie składne! 
Daj mi, proszę, serce twoje, 
A o więcej już nie stroję. 

Kasia. 
.Jasiu drogi, ja cię lubię,, 

I za tobą oczki gubię, ; 
0 tobie ja tylko marzę. 
Gdy długo z tobą nie gwarzę. 

Tyś Kujawiak rzeźki, żwawy 
1 do pracy i zabawy. 
To też nie chcę ja innego. 
Tylko .Jasia kochanego. 

Oboje. 
Więc my stworzeni dla siebie, 

Ty kochasz mnie, a ja ciebie. 
Rodzicom to oświadczymy 
I o ślubie pomyślimy. 

Dziś zda winy, a wesele 
Odbędzie sie w trzy niedziele; 
Potem będziem się cieszyli 
1 do śmierci w zgodzie żyli. 

PLM JAZDY 
• pociągów kolejowych 

w W f nonie 
Chicago, Burlington & Northern 

Na północ. 
Depart. Arive. 

Chicago, St. Louis & Peoria Ex, 4:00 a. m. 4.50 a.m 
Chicago Express 10.30 a. m. 10.20 a. m 

Na południe. 
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. in. 11:10 p. m 
Chicago &St.Louis express 10.30 a. m. 10.20 a. m 

wszystko dzienne 
Chicago & Noithwestern. 

Odjazd pociągów 
.Na Wschód. 

Chicago morning passenger (daily) ™ 6:40 a. m. 
Chicago evening passenger (ex sun) S:so p. ni 

Chicago passenger (Sunday only) 11.00 A. Mt 

La Crosse passenger 1.25 P. M. 
Trempealeau Accomodation (ex sun) xo:oo a. m 

Na Zachoct. 
Minn. Passenger (Ex Sun.) 8:50 A. M 
Dakota Passenger (Ex Sur..) 7:40 P. M 
Local Passenger E)xSun.) 4:40 P. M 

Przybycie pociągów. 
Ze Wschodu. 

Chica o Morning'Passenger, No 3 (Daily) 8:30 A.M 
ChicagoEvenin'gPassenger,No. 1 (Ex. Sun.>7:20 P.M. 
Local Passenger, No. 79 (Ex. Sun.) 4:30 P. M 

Ze Zachodu. 
Dakota Passenger, No. 2 (Ex. Monday) 6:20 A. M. 
Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.) 8:30 P. M. 
Local Passenger, No. 6 (Ex. Sun.) 1:15 P. M 

Chicago, Milwauke &;St. Paul. 
Na Wschód. 

Depart 
Rock Island da* expess (ex Sun. 11:24 a. m 

Chicago express (daily, 6:32 p. m 
Fast Mail (dailyl 9:59 p. m 
Chicago vestibuled I daily] 11:17 p. i». 

.Na Zachód. 
Chicago express (daily] 3:40 a. m. 
Chica o vestibuled (daily) 4108 a. m. 
Fast Mail [daily J IT;4g a, m 

Rock Islan daliv express ;i4 . pm 

w 4 » \ \ 
Trains at W basha: Depart. 

Passenger tor Zumt ula 8:00 a. a, 
CHIfTK'.'.-* ALLEY DIVISKV. 
Trains u i'abasha: Depart 

Passenger 1:30 p. nu. 
For Mcuomoms: ':>o p. m 

SOUTH.\R MINXES -TA DIVISION. 
Passenger !c:iv;.-s 1,3 Crosse 8:40 a. m. 
l'.:^bci:gcr lc:ive s L;t Crosse 11,10 a. m, 

Winona & Southwestern. 
Oepart. Arrive. 

J'.issenger 3:40 p.m. 11*553. m 
Accommodation 8.00 a. m. 7:15 a. m, 

Greea il;iy Line. 

Green Bay Passenger 
Depart. Arrive, 

9.00 a.m. 4.00 p. n 

W STEVENSPOINT 
założyła 

PANI TETTMAJER 
zona zasłużouego Ojczyźnie wiarusa 
g TETTMAJERA pracownia kra
wiecka i szyje podług najnowszej 
modv damskie 

SUKNIE. 
Zamówienia wykonuje szybko 

sumień : i. 

& uehaYk a 
POLSKA 1 AMERYKAN 

» SKA 

Rodakom jadącym do Europy 
lub ztamt^d przybywającym, pole
camy 

DOM POLSKI 
w New Yorku 

pod firm^ 

MENCZARSKI & 
TOBOLEWSKI 

• 9 RECTOU STK. 

Niedaleko Castle Garden. 
Jest tam wygodny hotel i restaura-
cya, a zawsze rnwżna znaleźć przy* 
awoite polskie towarzystwo. 

Kto chce dla swoicn zakupić 
kartę okrętową, niech sie zgłosi 
jedynie do DOMU POL
SKIEGO W tfEW YOKKU 
pod adresem: MENCZARSKI & 
TOBOLEWSKI, 19 Reutor Str. 

Polacy przybywający z Europy 
do UEW YORKU znajda w 
DOMU POLSKIM opiekę. 

AOEUCJJI, pragnący dać 
w NEW" YOttKU opieK§ pasa 
żerom, którzy od nich karty 
okrętowe kupili, niechaj sif zgłoszą 
do 

DOMU POLSKIEGO 
|19 Rector Str 

SEW YORK .nr.* 

aawierajjca 
kilka set 

przepisów kucharskich. 
d!a młodych mężatek, kucharek 
erospod.yń na tanie i smaczne przy
rządzanie rozmaitych potraw, a 
szczególnie zup, sosów, jarzyn, 
potraw mięsnych i postnych % 
uwzględnieniem potraw polskich, 
mianowicie barszczu, bigosu, zra-
sów, flaków, i pieczywa amerykan-
ikiego ja«o to: cakes, biscuits 

muffins, pies, itd. 
CENA 60 o. 

Moina tą książką dostać to kin
gami II. DEED 0 WSKIEGO 
W mona, Minn. 59 E. 2nd atr. ^ 

COŚ PIĘKNEGO 
— w — 

Powiis&iscft. 
Z a w i e r a :  

1. Papuga, powiastka. 
2. falma Kwietniowa, powiastka 
3. Smutne skutki niemądrego figla* 

powiastka. 
4. Mieuczynność, powieść. 
5. Przeczucię, powiastka. 
6. Ludwika i HeleDa, powieitó. 
7. Złotówka, powiastka. 

HIBEZPŁATNIE 
a jednali wiele!!! 
Wszyscy półroczni prenuraera-

orowie Gońca i Iskry otrzymują 
zupełnie bezpłatnie drugie pismo 
humorystyczne p. t. 

Wesoły Kurjerek. 
Goniec i Iskra, czasopismo 

illustrowane, od lat l6tu wycho
dzące we L w o w i e, posiada 
treść niezmiernie obfitą, urozmai
coną, pożyteczna i patryotyczną, 
przyczem zamieszcza większe i 
mniejsze, dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
soły Kurjerek jest zupełnie 
oddzielnem humorystycznein i 1 I u-
strowanem pismem i wycho 
dzi dwa razy na miesiąc — razem 
tedy każdy prenumerator otrzymu 
je miesięcznie nięć nu nero w 
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w ogóle, a za dobry 
humor cięty dowcip w szczególe 
— redaKo"* poręcza, pizyczem 
dodaje, że iedakcja obydwóch 
pisai prowadzona ""est w ten spo 
sob, iż pisma te nie są bynajmniej 
iokalne, eeł mteresjją cały gół 
polsk;. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co cylko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza
jącej, interesującej i pożytecznej 
treśu Gońca i Iskry, humor i 
d o w c i p  W e s o ł e g o  K u  r  j  e  r -
k a rozpędzą im niejedną tęskną i 
ciężką chwilę życia na obczyźnie, 
P r e n u m e r a t a  p o ł r o c z n a  z  
przesełką do Ameryki wynosi tylko 
dwa dolary. Nadsełający 
p r e n u m e r a t ę  r o c z n ą  c z t e r y  
dolary, otrzymuje natychmiast 
oprócz pism powyższych, "jeszcze 
franco bezpłatną premię: Prenu
merować można w każdej chwili, 
zaległe numera, lub początki po
wieści na żądanie Każdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z Ameryki naj-
dogodnie! przesefać dolarami pa
pierowymi w listach rekomendo
wanych, lub też przekazem poczto
wym pod adresem. 
Administracja Gońca i Iskry 

Lwów —Lemberg 
ul. Kraszewskiego 23 

EUROPEiAUSTRIALGALICYA 

U STOTTfl  
rnoiua dostać 

Papier na ścianę 
( W * . Ł Ł  P A P E R )  

w 200 gatunkach, począwszy 
od 7 centów za rolę. Sprze 
dajemy też teraz w naszym 
nowym dubeltowym storze 

Sprzęty domowe 
czyli meble, cho<5 jaknajwspa-
nialsze, a mamy zapas wielki-

Ceny przystępne, 
SZKŁA i PORCELANY 

stosownie do potrzeoy i kie
szeni. 

Polecamy przedewszystkiem 
nas^e piękne 

li AlvPETY 
po 18c. do 1.10 yard. 

STOTT A: SOST 
Trzecia ulica, Nr. 220—224. 

W1MA SAVINGS BANK 

W  I N O N S  K I  B  A N K  
(OSZCZEDN OŚC I)., 
Przy ulicy 2giej—między 

ulicami Main i Center. 

Procenta płaci się 
dwa razy w roku 

od wszelkich złożonych w Banku 
pieniędzy, począwszy od $5.00 

Pożycza się pieniędzy na 
grunta. 

TRUSTEES. 
C.A. MOREY, Prest. R.B. BASFORD Vice Pre 

F. A. RISING, Treasurer. 
H. M. Kiuney, R. B.tBasford 

H. Jcu kins,. C. Camp. 

O H I U N  A H E R I C A H  

B A N K  
Kapitał do okazania 

8100.000 
(iutuiau American Bank 

Kog ulicy Waluut & 3ciej. 

Łatwo dastaó pieniędzy osobom 
posiadającym kredyt po zwykłych 
procentach. 

Płaci procenta od pieniędzy od
danych do schowania tylko n^qzag 
krótki. 

Załatwia także przelani# 
; ienigdzy do Niemiec, Prus, 
Austryi i Rosyi. Bank ten jesc tak 
„•ewny, że nawet Stan Minnesocki 
pieniądze swoje w nim przecho
wuje: 

Jan Ludwig prezydent 
Peter Bub riceprez. 

I. A Lemme kasyer. 

;1 
8. Trzy urzyjaciółki, powiastka. 
CKNA 30 o. 

Moina tą książką dostać w ktią-
garni H. DEliD OWSKIMOO * 
Winona, Minn. 59 E. 2nd «tr. 

fj MŁYN 
C. W. AND INGA 

na Hugftrloaf .. 
pod WiuoLą ^ 

wyr&bu. jaknajle])8z% mąkę w r4i-
tych gatunkach, mianowicie taś 
patent I *ytnia M%KĘ. WV«B«< 
także mąkę za żyto i pszenicę. 

W» młynie najnowsze urzędi 
«ia, dla tego i m%ka musi tag 
dobra. 

tfg Pamiętajcie o 

Umie ua Sugarm; 

« lltHl IBttt 
POWIEŚĆ MORALNA 

— dla — 
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY. 

CENA 30 c. 
w mocnej opranie 60 c 

Moina tą ksiaiką dostać w ksią 
garni II. DERD O HSKIEGU * 
Winona, Minn. (59 E. 2nd str.) 

Jisiml BEATIJSA-
POWIEŚĆ 

— dla — 
wszystkich szlachetnie my

ślących. 
CENA , 50 o. 

w mocnej oprawie 75 c. 
Moina tą ksiąiJcę dostać w ksią' 

jami H. DEtiDQWSfClEGO rf 
Wmona, żdinn. 59 E. 2nd atr. 

W Y B Ó R  
Najosobliwszych nabolmstw i piebiI 
Książka do nabożeństwa z dużemi 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lub dla osób btarychp w 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA $1.25 

Moina tę- książlą dostać w księ
garni If. DERI) O WSKIE G 0 w 
Winona, Minn '59 E. 2nd str.) 

PŁACZ I NARZEKANIE 

lilii stts. 
przed ;iHiodzeniiMii Olir»r!tw* Pł»na 

b!izko 4,000 
W OTCHŁANIACH ZO

STAJĄCYCH. 
aż do dnia wstawienia Chrystusa 

Pana do piekieł, 
czyli 

SI EDM KSIĄG 
MOJŻESZA. 

CENA 35 o. 
Moina lę ksią i/tą dostać IO ksi<* 

garni H. DERDO W S Xl EG O w 
VVinonA, Minn, 50 E, 2nd sir. 

NOWA (M1TVKA 
JEŻYKA, POL.SKIEQO 

przez 
ANTONIEGO MAŁICCKIEGO. 

CENA as cerxtoTV". 
M>»żn;I ja 'LOSUU; w KSIC^ARIII 

\l. 1)KRDO\V\SIvlEGO w Wino.na, 
MIN.-;. 


