
szaleństw nie zbierzesz. Mąż 
mój cię śledzi.'9  

Podpiśu nie było. Pani 
Hermioia Die wątpiła, że serce 
wskaże biednemu zuchwalcowi, 
zkąd bilecik-i rada... zresztą 
dziewczyna miała instrukcye. 
Po tym bohaterskim czynie p. 
Herminia wróciła do swego 
pokoiku i zatopiła się w 
Złotym Ołtarzyku. Tymcza
sem p. Alfred na czele pięciu 
parobków, służącego i ogrod
nika, rozpoczął walną kampa
nią. Pod żywopłotem, okalają* 
cym ogród, pokopano doły, 
lekko trzciną i ziemią przy
kryte, pozastawiano żelaza. 
Najpiękniejsze kwiaty pani 
Herminii leżały pokotem; 
stłuczono szybę w inspektach 
rewidując klomby i krzaki. 
Wreszcie ujrzawszy, że Doszu
kiwanie na teraz było dareno-
nem, i że winowajca nie 
znajdował się w ogrodzie w 
tej chwili, p. Alfred postano
wił wziąć go niespodzianką, i 
zdradliwie zaczaiwszy ludzi tu 
i owdzie, urządziwszy łapki, 
sam z fuzyą w ręku za altan
ką się przytulił i czekał. Wie
czór już był prawie zupełny. 
Zabierało się na deszcz, więc 
mrok zapadał żywiej niż 
zwykle. Parobcy w zasadzce 
śmieli się i pokpiwali pocichu. 
.Naraz od strony lasu gałęzie 
żywopłotu się poruszyły, i 
pokazał się młody mężczyzna 
w słomianym łetnim kapeluszu, 
po myśliwsku przybrany, poci
chu na psa cmokając.Rozejrzał 
się ostrożnie, i wstrząsając 
bujnemi blond włosami, prze
sadził płot i cicho posunął się 
ku altanie. W tern miejscu 
trawa gęsta i miękka zagłu 
szala jego zresztą i tak baczne 
kroki. Duży klomb malw i 
gęsto splątane krzaki malinowe 
zasłaniały go. Zdedwo jednak 
postąpił kilkanaście kroków, 
zdało mu się, że mu ziemi 
naraz braknie pod nogami. 
Gwałtownym ruchem uskoczył 
na bok i upadł jak diugi. To 
upadnięcie jego miało dziwne 
echo. Tuż naraz za nim dał 
się słyszeć okrzyk: 

—Trzymaj go! jest! jest!.... 

i ktoś stanął przed nim, jakby 
wyrósł z ziemi, zastępując mu 
drogę. 

Młodzieniec skoczył na nogi 
silnem pchnięciem powalił 
przeciwnika i jak sarna pom
knął krzakami. Rotowy ogień 
okrzyków ścigał za nim. Zda
wało się, że wszystkie drzewa 
mają ręce. 

Na prawo i lewo zabiegały 
mu ciemue postacie jakieś 
drogę. Dwa razy kurs ten 
szalony odbył się wokoło 
ogrodu. Śr.gany słyszał za 
sobą przyspieszony oddech 
goniącej go zgrai i wytężał 
siły. Jednakie byłby się może 
nie wywinął, gdyby nie nagła 
dywersya. Załośoe wvoie psa 
rozległo się przy nastawio
nych źelazacb. Polowa prze
ciwników, zbita z tropu, z 
wrzaskiem tryumfu rzuciła się 
w tę stronę; p. Alfred, który 
ochrvpł i zgubił się w te 
gonitwie, co chwila chwytając 
kogoś z własnych ludzi, parł 
na przedzie ku żslazom i z 
wściekłą radością wypalił w 
powietrze... Za nim biegł 
zdyszany i zgniewany Ocz
ko. 

(Ciąg dalszy nastąpi.^ 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Z Prus Polskich 
CHEŁMNO. Okropny wy

padek wydarzył sie w tych 
dniach we wsi Kiewo. Gdy 
włódąrz odprzągal konie od 
brony, zaplątał się między 
orczyki, a konie tem prze
straszone, pobiegły, wlokąc 
nieszczęśliwego po dołach i 
kamieniach. Serce rozdziera
jący był widok rozpaczy żony 
i siedmiorga dzieci, gdy im 
przyniesiono ciało zabitego. 

KOŚCIERZYNA. Dnia 7 
lipca rb. obchodziła zacna 
przełożona tutejszego pensyo-
natu żeńskiego, panna Kata
rzyna Źynda, swój 25-letni 
jubileusz chlubnej działalności 
przy tejże pensyi, jako nau
czycielka. Czcigodna jubilatka 
z rządkiem zamiłowaniem i 
poświęceniem pracuje nad 
wychowaniem i 'wykształce
niem powierzonych swej pieczy 
uczennic, to też zakład jej 
cieszy się zasłużonym rozgło
sem. Spodziewamy się, że ze 
szczerem uznaniem wszyscy 
znajomi, a mianowicie dawne 
jej uczennice obecnością śwoją 
będą się starały przyczynić do 
uświetnienia jej jubileuszu. My 
zaś na tem miejscu wyrażamy 
pragnienie, aby szanowna i 
zasłużona jubilatka żyła długie 
jeszcze lata i pracowała nadal 
z tą samą gorliwością dla 
dobra ogółu i aby za jej 
przykładem wiele innychPolek 
dążyło. 

BRODNICA.. Dąbrowski, 
emerytowany nauczyciel, roz
począł dnia 11- go czerwca 
setny rok życia. Do listopada 
zeszłego roku był bardzo 
jzezkim; od tego czasu zaczął 
niedomagać. 

Zfi ŚWIATA. 
KSIĄŻĘ luksemburski po

chodzący ze starego prote
stanckiego domu hesko-na-
sawskiego, kazał swą córkę 
urodzoną 14-go zm. już w dwa 
dni potem ochrzcić po kato
licku. Żona jego jest katolicka 
księżna bawarska. Małżeństwo 
ich zostało zawartem pod 
warunkiem, iż dzieci zostaną 
wychowane po katolicku. 
Wielki książę luksemburski 
dochował obietnicy jako czło
wiek honorowy i ztąd natu
ralnie gniew między protestan
tami, którzy mu tego darować 
nie mogą. Gazety protestanckie 
z zadowoleniem podają wia
domość, że rodzice księcia nie 
przybyli wcale na obrzęd 
chrztu. 

Z Poznańskiego. 
W  B y d g o s z c z y  z a c z ę ł a  

wychodzić nowa gazeta codzienna 
p. t. ,,Gazeta narodowa". Cena 
ćwierćroczna na pocztach wynosi 
1 m. 

P o z n a ń . —  U m a r ł a  t u  h r a 
bina Leonardowa Kwilecka, prze
żywszy lat 87. 

S k u t k i  w s z t r z e r a i ę ź l i w o ś c i .  
Żona pewnego pijaka, cierpiącego 
nieraz głód razem z lieznemi dzieć
mi, chodziła nieraz do miłosiernego 
rzcinika, aby wyprosić u niego 
kawałki kości 1 inne odpadki, na 
sprzedaż zupełnie niezdatne.Czasa
mi raeŹDik dorzucał jej nogę woło
wy. Pewnego dnia przyszła ta 
kobieta znowu do rzeźnika 1 nie 
prosiła o odpadki, ale długi czas 
przypatrywała się dużemu kawało
wi mięsa. Nakoniec zapytała: „Co 
kosztuje ten kawałek?" Rzeźaik 
odrzekł niechętnie; „Proszę mi nie 
przeszkadzać, przecież tego nie 
kupicie! Oto macie nogę wołową.." 
— a jednak kupię ten kawałek — 

powiedziała biedna kobieta ze łzami 
w oczach — ,,przedtem, jak mój 
mąż pił jeszcze, nie mogliśmy 
mięsa kupować, ale dziś, dzięki 
Bogu, zupełnie inaczej. Mój mąż 
n je pije ani kropli gorzałki. Należy 
do towarzystwe wstrzemięźliwości. 
Wszystko co zarabia, odnosi do 
domu, a zarabia tyle, że teraz 1 

kawał mięsa możęmy sobie niekiedy 
kupić." 

„Pobudka". 

TO i7mo. 
LWÓW. Wystawę powszechną 

zwiedziło dotąd 60.000 osób, a 
gdyby nie ciągłe deszcze, zwiedzi
łoby ją więcej. Dział rolniczy 
przedstawia się doskonale, Bydła 
znaiduie się przeszło 800 sztuk. 
Bydło włościańskie przedstawia się 
bardzo dobrze i przez znawców 
jest chwalone. 

Z BERLINA donoszą, że 
wielkie tam wrażenia uczyniła 
ucieczka żydowskiego bankiera 
Gwidona Loeweg"0. Budował on 
domy na spekulacyą, przyczem 
tracili głównie rzemieślnicy. Żyd 
ów zajmował mieszkanie,urządzone 
po książęcemu,za które płacił 6000 
marek rocznej dzierżawy, a osGbno 
za kantor 900 marek. Trzymał 
lokaja 1 cztery służące. Wydawał 
rocznie 36,000 mk. na potrzeby 
domowe. Suma była tak wysoką, 
gdyż Loewy utrzymywał „kuzynki", 
które mieszkały w wspaniałych 
apartamentach. Uciekł on do brata 
w Londynie pozostawiając żonę 1 

dzieci w Berlinie. Ów brat odsie-
dziedział w Prusach 6 lat cucht. 
hauzu. Loewy zabrał ze sobą 
znaczny zapas gotówki. Zafałszo
wał, ile mógł, wekakli. Przypusz
czają, że w ten sposób ściągnął 
około 120,000 ma rek. O podobnych 
sprawkach pisma zżydziałe nic 
nie piszą, ale niech się któremu z 
naszych noga pośliznie, wtedy 
semickie gazety z tryumfem głoszą 
o polskiem marnotrawstwie. 

śze koń kończy!" rozciągnął się 
jak długi na drodze. 

Dwóch uczniów, jeden kraw
czyk, drugi szewczyk, stanęli przed 
klatką w menażeryi w której był 
ogromny tygrys. ,,Patrz!" zawołał 
krawczyk: „to mi bestya!'' „Go mi 
tam" odparł szewczyk, „żebyś ty 
widział moją majstrową, no,powia
dam ci, dopiero przeszłoby ci 
mrowie po skórze." 

Sędzia do oskarżonego silnego 
chłopa: ,,Kogóż obieracie dla swej 
obrony T' 

Chłop: ,,Kto! ]a? Nie potrze
buję niczyjej obrony, niechno tu 
który do 'mnie przyjdzie!" 

— Śniło mi się, że zostałem 
przejechany przez pociąg kolei 
żelaznej."co to może znaczyć? 

— Oczekuj wizyty teściowej. 

Pan domu (wchodząc do 
kuchni). Czegóż ty tak płaczesz, 
Kasiu? 

Służąca (tłumiąc łkanie). Jakże 
nie mam płakać, kiedy się zemną 
tak źle obchodzą. Pani koniecznie 
mówi, że jej ukradłam trzy koszule 
a la mogę przysiądz, że... tylko 
dwie. 

I tego chciała i tamtego chciała, 
Bałamut było mała, 

Więc wybierane iak w beczce 
[wśród śledzi* 

Dzisiaj na koszu siedzi. 

Pierwszy Polski 
Fabrykant TA 15 A lii 

do zażywania. 

w AMERYCE. 

Wyrabia tabakę najlepszym 
gatunku w sposób starokrajski. 

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

Za nadesłaniem znaczka dwu-
centowego wysełam próbki i cen-
nnik. 

Proszę adresować/ IK STACY WOLFF 
778 Dubois Str* 

Detra t, RKicli 

CUDOWNE HOSTYE &W. 
W Hiszpanii, w miejscowości 
zwanej Alkalą de Plenares, znajdu
ją się w tamtejszym kościele cu
downe Hos'ye Św., które po 300 
latach wyglądają jak świeże.Robio
no różne próby, aby się przekonać, 
czy niema tu jakiego oszustwa, ale 
przekonano się tylko o cudzie, 
Trzymano naprzykład te Hostye 
razem z komunikantami świeżo 
sporządzonemi, a nie konsekro-
wanemi we Mszy św. i pokazało 
sie, że komunikanty zwietrzały, 
zwilgotniały po kilku aniach, owe 
zaś Hostye święte zawsze pozosta
ły świeżemi i są takiemi, jak 
powtarzamy, od 300 przeszło lat, 
to jest od roku 1609, kiedy to 
wręczył je pewnecnu księdzu Jezui
cie jakiś świętokradzca. Te św. 
Hostye corocznie wystawiają pod
czas pewnej uroczystości ku czci 
publicznej. Tego roku w czasie 
Zielonych Świątek wyruszyło z 
Madrytu (stolicy hiszpańskiej) 800 
osób pod przewodnictwem Bisku
pów, ma ową uroczystość, bv uczcić 
owe Hostye św. 

DLA CZEGO ludzie ręką za
słaniają usta, gdy ziewają? Oby
czaj ten sięga dawnych czasów. 
Przed 400 do 500 laty pano
wało pomiędzy ludźmi wyobra
żenie, że djabeł chyha ciągle na 
dusze ludzkie i jak ludzie usta 
otwierają, to ustami chce wnijść 
do brzucha, żeby potem człowieka 
opętać. Gdy szatan musiał za dłu
go czekać, aż kto usta otworzył, 
wtedy pobudzał człowieka do zie
wania i potem wpada w człowieka. 
Ludzie jednak zmiarkowali się na 
tem, i ile razy kto ziewnął, zawsze 
przed ustami zrobił znak krzyża 
i szatana przez to odpędzał. Lud 
wiejski w Włoszech i w Hiszpanii 
jeszcze dzisiaj robi znak krzyża 
przed ustami, ile razy ziewnie, w 
innych krajach ustał ten zwyczaj, 
ale za to podnoszą rekę i usta 
zastawiają. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

SKARB DLA. GOSPOSI. 

Wzrastająca popularuość 
maszyn do s»ycia 

„Oxford". 

Żaden inny przedmiot nie może 
z taką słusznością być uważany 
jako skarb domowy co maszyna do 
szycia. Kto obchodzi się bez * ma
szyny ten się dobrowolnie pozba
wia ogromnej korzyści 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 
uposażono 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 szufelkę. 
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 

FRASZKI. 
i 

Jadą zobie żyd i parobek lego, 
Jconno, do pobliskiej wsi, parobek 
przodem, żyd za nim, oba trabem. 
A że nie mieli siodeł, więc żyd 
nie umiejący konno jeździć, pomy
kał się coraz bardziej w tył ku 
ogonowi. Gdy już spadał, krzyk
nął na parobka: ,,Stój Wojtku, bo 

Dobre ADWOKATY. 
J. W. Tawney. W. J. Smith. D. E. Tawnty 

Tawney, Smith & Tawney. 
Polecają się Szanownej Publiczności 
polskiej w Winonie, którei już 
nieraz służyli w różnych sądach i 
sprawach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str 
Morgans Block 

Rooms 22, S3 «fc 34. 

HUM 
DR. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and 

chirt y years used by 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. 

2JST OF PRINCIPAL NOS. CURES. PRICES. 
1 Fevers, Congestion, Inflammations.. .25 
2 Worms, Worm Fever, Worm Coli3,. ,.f25 

Crying Colic, or Teething of Infants .25 
Diarrhea, of Children or Adults 25 
Dysentery, Griping, Bilious Colic.... .25 

8bolera Morbus, Vomiting 25 
ouffhs, Cold, Bronchitis 25 

Neuralgia, Toothache,Faceache 25 
Headaches, Sick Headache, Vertigo .2^ 
Dyspepsia, Bilious Stomach £5 
suppressed or Painful Periods. .25 
Whites, too Profuse Periods .25 
Croup, Cough, Difficult Breathing 25 

" Rh - - - -Halt Rheum, Ersyipelas, Eruptions. .2? 
Rheumatism, Rheumatic Pains 2t 

S P E C I F I C S  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

i 
32 33 
34 

Im 

Feve^nd'^'eu'e^hiUs^a •aria"™". a5 
Piles, Blind or Bleeding 50 
Ophthalmy, or Sore, or K ak Eyas .50 
Catarrh, Influenza, Cold in he Head .50 
Whoopinfif Cough, Violent Coughs. .50 
Asthma, Oppressed Breathing 50 
Ear Discharges, Impaired Hearing .50 
Scrofula, Enlarged Glands, Swelling .50 
General Debility,Physical Weakness .50 
Dropsy, and Scanty Secretions .50 
Seasickness, Sickness from Biding .50 
Kidney Disease 50 
Nervous Debility Seminal Weak

ness, or Involt Jtary Discharges....1. 
Sore Mouth, Canker 
•Urinary Weakness, Wetting Bed.. 
Painful Periods, with Spasm 
Diseases of the Heart,Palpitationl.00 
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance.. 1.00 
Diphtli eria-, Ulcerated Sore Throat. ,.5( 
Chronic Congestions & Eruptions 

Kucharkaj 

POLSKA 1 "AW1 

v# SKA 
xawierajfca 
kilka set 

przepisów kucharskich. 
dla młodych mężatek, kucharek 
gospodyń na tanie i smaczne przy
rządzanie rozmaitych potjaw, a 
szczególnie zup, sosów, jarzyn^ 
potraw mięsnych i postnych £ 
uwzględnieniem potraw polskich, 
mianowicie barszczu, bigosu, zra-
lów, flaków, i pieczywa amerykań
skiego jano to: cakes, biscuit® 

muffins, p^es, ltd. 
CENA 60 0» 

Moina tą książkę dostaó to Asią• 
yarm II. DEBD O WS&IEQC w 
Winona, Minn. 59 E. 2nd atr. ^ 

COŚ PIEKNEGO 

B5 

— w — 
H 

Z a w i e r a: 
1. Papuga, powiastka. 
2. Palma Kwietniowa, powiastka, 
3. Smutne skutki niemądrego figla, 

powiastka. 
4 .  Mieuczynnośó, powie&S. 
5. Przeczucię, powiastka. 
6. Ludwika i Helena, powieść. 
7. Złotówka, powiastka. tffl 
8. Trzy przyjaciółki, powiastka. 
CKNA 30 o. 

• Moina tą książkę dostać w k*iq> 
garni H. DEliD O WSKIEQ0 m 
Wiaona, Mmn. 59 E. xnd star* 

BOLESŁAW 
czvil 

dalszy eiąs? 

Sold by Drugglsrs, or sent 
Of price. DE. HUMI'HEEYS' 
richly bound in cloth and gold, mailed free. 
Humphreys' MedicineCo.109 Fulton St. N Y, 

x on receipt 
•IIEEYS' MANUAL. (H4 pages) 

HUMPHREYS' VETERINARY SPECIFICS.-
Usedbyali owners of Horae and Cat

tle. A Complimentary copy of Dr. Humphreys' 
Veterinary Manual (500 pages) on treatment and 
care of Domestic Animals—Horses, Cattle, Sheep. 
Hog3 and Poultry — Sent free. HUMPHHKYS' 
MediciseCo.," traltOD.<a«"' iff, V 

^CAVEATS JRADE MARKS 
COPYRIGHTS. 

CAN I OBTAIN A PATENT? Fora 
promot answer and an honest opinion, write to 
MUSfN & CO., who have had nearly fifty years' 
experience in the patent business. Communica^ 
tions strictly confidential. A Handbook of ii> 
formation concerning t'a touts and bow to ob« 
tain them sent free. Also a catalogue of mechan. 
ical and scientific books sent tree. 

Patents taken throusrh Mumi & Co. receive 
snecial notice in the r^cieiitific American, and 
thus are brought widely before the miblie with
out cost to the inventor. This splendid oaDer, 
issued weekly, elegantly illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. S3 a year. Saivmle copies ̂ ent free. 

Building Edition, monthly. $150 a year. Single 
copies, t£5 cents. Every number contains beau« 
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with nlans. enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address 
, MUNN & CO., NEW YOUK, 301 BHOADWAT. 

W  Y  B O R  
Najosobliwszy eh naboieństio i pieśni 
Książka do nabożeństwa z dużemi 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lub dla osób starych,, w 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA ^ $ 1 25 

Moina tę książką dostoe w ksią 
ffurni II. BE lii) O WSKIEGO w 
Winona, Minn '59 K. 2nd str.) 

PŁACZ I N/vRZIiI\ANIE 

orzed narodzeniem f!hr\siu-a Pans 
blizko 4,000 S»t 

W OTCHŁANIACH ZO
STAJĄCYCH, 

aż do dnia wst{pienia Chrystusa 
Pana do piekieł, 

czyli 

SIEDM KSIĄG 
MOJŻESZA. 

CENA 35 c. 
Moina tę ksiąiką dostaó to księ

garni H. DEJtiD O W SKI EG O w 
Winona, Minn, 59 E. 2nd str. 

ZAKLĘTA DZIEWICA 
Z BRODA, c 7 

— c 7, vii — 

CYRULII ZBAWCA. 
CENA 10 c. 

Moina t3 książkę dostaó w fesię 
garni H. DEBD O WSKIEG O * 
Winona, Minn. (59 E. 2nd etr). 

KLARA 
— czyli — 

ZWYCIĘZTWO CNOTY. 
CENA 25 c. 

Moimi tą Jcsiąiią dostać to ksią* 
parni H. DEBD OW SKIEG O w 
Wiflona* Minn. 59 E. 3nd £tr. 

GENOWEFY 
CENA 30 cent. 

Pisać {'o tę książkę do 
WIARUSA pod adnjseru: 

'U. DERDO W SKI, 59 E 2nd Sir 
Wlhoma, Minn. 

W księgarni H. DERDO-
vVSKIEGO w Winona, Minn. 

(59 E. 2nd Str,) można 
atać następujący polską kgią* 
ikę: » 

PBZEWODMK 
do pisania 

Listów Miłosnych 
oraz tyczących się ożenienia ? 
zamążpójścia. 

CEK A 35 centów. 

SENNIK 
— czyli — 

WRÓŻENIE ZE SNÓW 
— na — 

Pr/osvio 1500 przypadków iłi'żąe®, 
różnych slarodawnveh kot%jg 

^hnne i por/sjdiciem abecadłowya 
iia i ozr\ w ki i zabawy ciekawy©!) 

ludzi ogłoszone. 
("'EN A 15 c.( 

3/»żiia te książkę doxlai w Jmą* 
/.*; •/••/< i II I> ERD O W" S KIEG 0 

••V:ii;iriM. Minn. 59 E. 2nd str. 

Książk i  u  o  nabożeś-
St i', u, 

f)/-'tfcię do l}o£ja........ ....2^ ' 
Dziecię do Boga seftsfotemi brg# 

gam i 30 
flwiai aicwinnoAci dla dzieci pola. 

kioh w Ameryce 25 
.Ssiąźecz.kfc" do nabożeństwa dla 

mtcd/.u-źy, złocono brzęki, cłoca« 
ny tytulik, półskórek . Oftoli-

Jkiem !Józefa Choci«zew ,.a K-^o] 
185 

Ta sama ksąźeczka oprawna ^ 
skórkę z obrazkiem 9b 

V& sama „Książeczka do nabożeń* 
*:twa dla młodzieży,, z \>kncieTB 
i zameczkiem....^.. 1 .25 

Ta sama op 'awna w kość ałeniową, 
albo w aksamit........... 1 .75 
J  D  '  a  d o r o s ł y c h .  ^  

1N1ÓL S'l'ROZ oprawny w oxorkf 
złocone brzegi 1.00 

'k. n i ó * St rći,"" oprawny vr 
s&órke. //,<< jDi/fi brzegi, z okuciem, 
aamec.zku-ł^, złotym tytulikiem 

81.50 
4N10L STRuż opravjny w ko&i 

słoinowi-t, !ub w aksamit...3.00 
SŁOTY OŁTARZYK, mocno o« 

prawny ze zioconyur ©bytalikiwa 
....,100 

WYBOREK opraw, w płótno$0.40 
w złocone brzegi, skórka 0.8G 
•' z okuoem i zameczkiem 1.00 

- OŁTARZYK ' POLSKI < . 
z© słoconemi brzegami 1.4Ó 

te sprzączką z okuciem 2.00 
DUNIN opraw, w skórkę 1.50 

u złocone brzegi 1.7§ 
" zo ^sprzączką 3.00 

O g r ó d e k  D u c h o w n y ,  # «  
prawny w skórkę, złocone bra* 
gi, z obrazkami na okładce,* sł* 
conym tytulikiem $1.50 
Ta sama księika i zameczkiem 
i oku«iem 2.00 

W i a n e k / *  M a r y i ,  opr. w 
slrórkg l.Sft 

W i a n e k  M a r y i ,  i ł o c o n y '  
Otulik i złoć- brzegi^ ...1.V 
Wianek iii \ ryi, złoC n09 

fefcegi, z. zan.fr--:-kiem I okq 'ie» 
O. m QA 

fc '* 


