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Ameryka w Toledo, 
DROBNOSTKI. 

^Księżyc jest oddalony od zieini 
$88,818 mil. 

W Colombii odkrvto nowy mine-
)fcł, podobny wielce do asbestu. 

Przed wiekiem XI I nie znano rę
kawiczek /. oddzielnymi palcami. 

Victoria most przez rzekę św. Wa
wrzyńca przy Montreal jest dwie mi
le długi. 

W teatrach greckich kurtynę spu-
f toczano pod podłogę, miast dzisiej-

•zego sposobu. 
Socyaliści w Niemczech mają 70 

pism, poświęconych wyłącznie idei 
Wyswobodzenia ludzi. 

Balansowe kółko w zegarku daje 
5 poruszeń na sekundę, MOO na mi
nutę a 147,680,000 na rok. 

Od roku 17U3 do 1857 kursowały 
W Ameryce małe półcenty. Chiny 
ttają najmniejsze pieniążki. 

Don Quixote jest drukowane pra
nie we wszystkich europejskich ję-
ftykach. W polskim przekładzie dru
kowano 9 wydań. 

Większość słynnych ludzi mieli 
niebieskie oczy: Sokrates, Szekspir, 
Locke, Bacon, Goethe, Napoleon, 
Bismarck, Virchow i Buechner i wie
lu innych. 

W wiedeńskiej akademii znajduje 
się manuskrypt rytuałowy Etrusków, 
0 których literaturze tak wiele pi
sali łacińscy klasycy, zwłaszcza Ci
cero i Livy. 

Niektóre kamienie rosną inne nie. 
Kryształ np. może stać się większym, 
ale kamienie jakie spotykamy na 
drodze nie urosną nawet na włos, 
choćby przez tysiąc lat. 

Najstarszym hotelem w świecie 
jest hotel trzech króli w Basie w 
Szwajcaryi. W 1020 byli tam gośćmi 
cesarz Konrad, jego syn Henryk 111 
1 Rudolf ostatni król Burgundyi. 

Uczeni twierdzą, że pamięć w zi 
miesię przytępia. Przyczyną tego za 
wiele pokarmu, za wiele ruchu i za 
wiele kształcenia się. (No, no, kto by 
to pomyślał, że przeliczyć się moż
na!) 

Cyganie nie wierzą w niebo i ży
cie pozagrobowe—są ateuszami. W 
ioh w języku nie ma słowa na okre
ślenie raju, nieba, a uważają tylko 
dwa bóstwa: bóstwo złego i bóstwo 
bytu. 

Bohater wygląda zawsze tak jak i 
ilini ludzie. On sam nie wie, że jest 
bohaterem,i ludzie go za takiego nie-
uważają, aż dopiero gdy stracony zo
stanie dla sprawy, wielkość jego by
wa rozpoznawana. 

W Egipcie pies gdy chce pić wo 
dęz Nilu, szczeka najpierw. Za gło
sem tym zbiegają się krokodyle,wte
dy pies idz:e w miejsce przez kroko
dylów opuszczone i pije wodę bez
pieczny od napadu. 

Szybkość spadania jakiegoś ciała 
na ziemię zwiększa się w każdej se 
kundzie o 32 stopy. Gdy w pierwszej 
Sekundzie spadający przedmiot zni
żył sio do ziemi o iJli stopy, to w dru
giej przeleci #4 stopy. 

SOWl.NY KRAJOWE 

Przeciw murzynom. 
MONTCOMKKY, AI.A.,  29 listopada. 

Przed tygodniem przedstawiono w 
Izbie Prawodawczej wniosek do pra 
wa, który jest przyczyną ogólnej 
dyskusyi. .leżeli stanie się prawem, 
natenczas wszyscy murzyni zostaną 
ze stanu wypędzeni. Wniosek ten 
zrobił Brewer, który w legislaturze 
zasiada od lat 14. Wniosek do prawa 
opiewa, że wszyscy których podatek 
roczny nie wynosi nie powinni 
mieć prawa głosowania. Głównie jed
nak odnosi się to do murzynów, któ
rzy stanowią tam znaczny procent 
ludności. Gdy wniosek ten zrobiono 
—w legislaturze powstało niemałe 
Zadziwienie—gdyż nikt się tego nie 
spodziewał. Jest to pierwszy atak 
demokratów, aby czarnym współo. 
bywatelom nie pozwolić korzystania 
z prawa głosu. 

Do ozego «.n dąży, łatwo każdy 
odgadnie! Demokraci pragną pow
rócić do dawnych przywilejów, kie
dy bezkarnie katowli biednego mu-
rzyna trzymając go w niewoli i kie
dy mogli go sprzedać— jak sprzęt 
jaki! Podłe karykatury!.... 

Ciekawa skarga. 
POUUHKEKPHIE, N. J., 29 listOD.— 

. . JeJ 
ohanka, podczas rozbicia się Dociągu 
na kolei N. Y. C. & H. R. twierdzi 
ona, że miała wyjść za niego wkrót
ce za m%ż. Skarga jest innowacyą 
dotychczas niepraktykowaną. Jak 
"poszkodowana" panna na uiej wyj 
dzie—trudno przewidzieć. 

Emigracya za Październik. 
WASHINGTON, 29 List.—Z bióra 

Statystyk ogłaszają raport, z którego 
Wyciągamy następujące cyfry. W 

miesiącu tym przybyli emigranci z 
krajów: Austro- Węgier (bez Galicyi) 
610; z Danii 472; z Francy i 404; r 
Niemiee 3,831; z Włoch 504; z Kos 
syi (bez Kr. Pol.) 413; z Niderlan 
dów 24; z Polski (z pod trzech zabo 
rów) 059. 

Wielka katastrofa w Chicago. 
CHICAGO, 29 list, — Przy Elwood 

ave., spalił się drewniany dom. W 
ognili zginęło dwoje dzieci, jedno 
trzech-drugie sześcioletnie. Dwie o-
soby mocno poparzone i poranione 
zostały. Pożar powstał z eksplozy 
lampy w sypialni dzieci. 

Uprzykrzyło im się. 
TOVKKA, Kas., 29 list.—Metodyści 

tutejsi,którzy usilnie zalecali wstrze 
mięźliwość, widząc małe z swej pra
cy korzyści, dali za wygraną i teraz 
głoszą, że prawo to powinno być ze 
statutów wykreślone Przysżli raz do 
rozumu!.... 

Nowy plan Corbetta. 
Ni; w YORK, 29 list.— Kilku kapi 

talistów ehicagoskich budują wielki 
gmach teatralny przy 56 ulicy, w 
którym ma dawać przedstawienia J. 
Corbett, słynny siłacz na pięśoie. 
Corbett sądzi, że w ten sposób zaro
bi przeszło $50,000. 

Krtjka z rabusiami. 
ROMK,GA .,29 list. Między pomocni

kami szeryfa,a rabusiami,którzy okra
dli pociąg, powstała zacięta bójka,w 
której wymieniono kilkadziesiąt 
strzałów. Szeryf śmiertelnie ranny 
Rabusie uciekli. 

Pożarjpreryj. 
AHKKOKN, S. I).,  29 List.—Od pa

ru już dni palą się trawy na preryach, 
zapalone iskr.a lokomotywy. Wszel
kie usiłowania, aby pożar stłumić 
były dotychczas bezskuteczne. Wie
le farm się spaliło. 

Nie byt kometa Itielu. 
CIII< A<;O, 29 listop. -Miejscowi a 

stronomowie zaprzeczają, jakoby ko
meta, który przechodził orbit naszej 
ziemi był słynnym Biela. Był to zu
pełnie nowy i nieznany kometa i nie 
groził ziemi zderzeniem, gdyż odda
lał się od niej 15,000 mil na sekundę, 
czyli w niedzielę był oddalony od 
ziemi 150 milionów mil. 

Zginęli w ogniu. 
MIIMM.KTOWN, Conn,, 29 listop.— 

Trzej mężczyzni i dwie kobiety spa
lili się w stodole, napełnionej liśćmi 
tytoniowemi. Wszyscy byli pijani i 
zapewne przez nieostrożność wznie
cili ogień z cygara. 

Bogate kopalnie. 
Pan E. C. Davis, głośny zarządca 

firmy "Black Wonder Gold and 
Silver Mining Co.," powrócił z pod 
róży z kopalni w powiecie Hinasdale, 
Colorado, gdzie się znajdują obie 
słynne|kopalnie Creede Camp i Black 
Wonder. Pan Davis opowiada, że 
ani połowę nie pisano o bogatycn 
kopalniach w Creede,które są o wiele 
bogatsze, niż myślano. Pan Davis 
powiada także, że Black Wonder są 
równie bogate, jeżeli nawet nie wię 
cej, niż "Holy Moses" w Creede. Z 
ostatniego sprawozdania z Black 
Wonder, widać, że zyskano $1447,05 
za tonę—to jest cenę jaka nie ma 
pewno równej sobie w stanie. Wielu 
ludzi z Nowej Anglii przybyło oku 
pując miejsca po dzisiejszej niskiej 
cenie. Przyszłość Black Wonder jest 
zapewniona. Zobacz inserat tejże 
kompanii na innej stronie. 

DROBNE WIADOMOŚCI. 

Chioagoska polieya dostanie bicy
kle. 

W Indiana, Pa., jest przepełnienie 
robotnikami. 

W Canton,O.,umarł Wm. McKin-
ley, ojciec słynnego gubernatora 
McKinley. 

W Newfort, R, T., spaliła się let 
nia willa Korneliusza Yanderlitt. 
Szkody wynoszą #300,000. 

W Santa Fe, N. M., trudni się 
kradzieżą koni 20-letnia panna Ali-
cya Parker. Aresztowano ją. 

W więzienia w Columbus, O., u-
marł James J. llarlan, synowiec se
natora James llarlan z Iowa. 

W Rangely, Me., zachorowała 
pewna kobieta na słabość z sympto
mów wielce do cholery podobną. 

Al. II. Wyant, słynny amerykań 
ski malar/, przebywający w New 
Yorku umiera na rozmiękczenie móz-
gu. 

W St Johns, Mich., spalił spędom 
Jana Johnson, a w nim dwie osoby. 
Trzecia znajduje się między życiem a 
śmiercią. 

W Riverston, la., siedzi za krat
kami więziennymi niejaki Wm.May-
har,który pięć swych żon otruł. Szós
tej na pewno nie zaślubi! 

R. G. Dyrenforth, fabrykant desz
czu przebywa w Texas, gdzie robi 
eksperymenta. Pierwszy raz udało 
mu się sprowadzić deszcz, 

May Sims, już dosyć podstarzała 
kobieta zastrzeliła Ransona Sampson 
i jego żonę. Przyczyna, że Ranson 
był dawniej jej kochankiem. 

W b. S. White Dental Manftrng 
Co., we Filadelfi eksplodował gaz, 
przvczein dziewięciu robotników od
niosło niebezpieczne pokaleczenia. 

Pan Kruszka nie jest pierwszym 
senatorem polskim w Stan.Zjed. jak 
powszechnie sądzono. Niejaki Karol 
Choiński był 13 lat temu wybrany na 
tę godność w Arkansas. 

W roku 1892 rozbiło się na jezio
rze Michigan okrętów za sumę $2,-
000,000. Zycie utraciło przy tem tyl
ko 100 osób. Daleko mniej niż na 
kolejach amerykańskich! 

Zaraz z wiosną zaczną w Chicago 
stawiać teleskop, kosztem Yerkesa. 
Szkło będzie w nim 36 calowe. Rura 
teleskopu będzie 75 stóp długa. Te 
leskop wykończony będzie w jednym 
roku. 

Towarzystwo Biblijne mające swo 
ją filię także w New Yorku rozdało 
emigrantom 67,245 biblij w ciągu 
jednego roku, w róż::ych językach. 
Polacy i Węgrzy biorą stosunkowo 
najmniej biblij. 

W Milan, Tonn., pewien ksiądz 
nazwiskiem Reynolds pocałował 
dziewczynę, za co dostał porządnego 
"kicka." Ow jegomość był gościem 
w domu rodziców owej panny,gdzie 
przybył w celach misyjnych. Bodaj 
go! 

Na pociągu kolei Ohio River w 
pobliżu Gallipolis,O ,pobiło się sześ
ciu braci, nazwiskiem Wiliams. Roz 
chodziło się o palenie cygara w cou-
pee dla dam.Kilku z pasażerów pora
nionych oraz dwaj z kolejowej służ
by niemal zabici. 

T. V. Powderly został powtórnie 
wybrany mistrzem Rycerzy Pracy. 
Wybór ten ponowny jest tylko ze 
szkodij dla towarzystwa, choćby dla 
tego,że jeden człowiek nie powinien 
przez tak długi czas stać na straży 
organizacyi, zwłaszcza robotniczej. 

W północnym stanie Washington 
wybrało się kilkudziesięciu górni
ków w drogę do kopalni w Snoho
mish. W drodze zabrakło im poży
wienia i z wycieńczenia popadali. 
Dwóch tylko doczołgało się do Seat-
le i opowiedzieli o tej sprawie. Ilu z 
nieszczęśliwych zginęło, dotychczas 
tajemnicą. 

JEST DOSYĆ PRACY. 

Rząd mógłby zatrudniać dwa miliony 
robotników bez przerwy. 

W dzisiejszych czasach liczba nie-
zatrudnionych robotników przecho
dzi dwa miliony w całym kraju. 
Rząd mógłby przyjść w pomoc tym 
ludziom, co nietylko im, ale dla rzą
du byłoby z korzyścią. 

Nasz naród przypisuje każdej 
osdbie prawo uczciwego życia. Każ 
da istota, która przychodzi na ten 
świat, ma prawo egzystencyi. Aby 
zaś egzystować trzeba mieć prawo 
pracy. 

Przy dzisiejszych stosunkach jest 
zawsze przeszło dwa miliony ludzi, 
którzy szukają zatrudnienia, a zna
leźć go nie mogą. 

Te stosunki stają się narodowym 
występkiem, zbrodnią narodową. 

Dzisiaj zarząd armii i marynarki 
(bez żadnej pomocy prywatnej) mo
że dać pracę przeszło milio nowirobo-
tników, przy takich pracach jak Cap 
Cood kanał, Hennepin kanał, kanał 
Nicaragua, naprawa brzegów rzeki 
Mississippi,przy zwadnianiu potrzeb-
nem w suchych okolicach Zacho lu, 
przy osuszaniu wielkich bagnistych 
pól, jak np. Kankakee (gdzie za wy
dane dwa miliony dolarów, oczysz
czono by gruntu przeszło za 20 mi
lionów), wielkie bagna na Południu i 
wreszcie przy budowie lepszego sys
temu wiaduktów. 

Kwesty a pracy przedstawia się nam 
w możliwej rewolucyi Dwu miliony 
robotników bez pracy. Gdyby mieli 
zatrudnienie, byliby dobremi konsu
mentami i każda gałąź produkcyi nie 
uczuwała by ciężaru. 

Rząd zatrudnia dziś pół miliona 
ludzi na pocztach i w służbie cywil
nej. W armii i marynarce tysiące. 

Zatrudnienie nie posiadających 
pracy robotników nie zrobiło by żad
nego uszczerbku stałej pracy ale ow 
szem by było pomocą. 

Na nic się tut<vj nie zdadzą podno
szone wrzaski karyerOwiczów, że 
zbytsilnaimmigracyn jest tego przy
czyną. Wszyscy mają prawo żyć. Ale 
niechaj praca będzie pod kontrolą 
urzędników. 

System zwickszeuia przemysłu nie 
jest doskonałością reformy, ale jest 
lepszy niż obecny. 

A BONANZA 

I N V E S T M E N T  
ELECTION IS OYER 

ADVANCE IN MINING STOCK SURE 
TO FOLLOW. 

Now Its the time TO BUY 
STOCK in the Wonderful 

Black Wonder Gold & Silver 
Milling Co. 

The Black Wonder Mine is loc;ilwl on the out
cropping of the janioim Bluck Triichyte Dike (a 
true lifsure vein) in Sherman, Hinsdale County, 
Col., the only one of its kind 111 this country, and 
sister to the famous BlackTrachyteOike in Austria 
in which the richest mines in the world are loca
ted. 

To secure funds fordeveloping the property.and 
the complete equipment of the mine with all Mod
ern appliances, including a tramway or ore 
Shute, and a mill for the treatment for the treat
ment. of its own ore, a limited amount of full 
paid stOCK forover non assessable, made so by 
statute laws, is offered investors in large or small 
blobks to suit. 

Buy now, this is a golden opportunity to 
double your money in a short time beside 
participating in all dividends. 

PRICE. Stock 5 5 G i Share 
Subject to advance without notice. 

$5.50 pays for 10 shares or $10par val 
8.25 " 15 1 15 " 

13.75 '* 25 " 25 '' 
27.50 " 50 " 50 " 
55.00 " 100 " 100 ' 

1.57.50 250 ' 250 ' 
275.00 '' 500 " 500 " 
412.50 " 750 ' 750 " 
500.0S • 1000 " 1000 " 
What has been said of the Black Wonder Mine: 

Such deposirors of mineral wealth have rarely 
been found iut the history of tge world.—Boston 
Herald. 

Next to the famous Comstock.— I5oston Herald 
Ahead of everything.—Senator Jones. 
Promises to be the richest mine in Colorado.-

New York Press, 
The management is conservative and able.— 

Boston Reaord, 

Send for printed matter giving1 fall 
particulars FREE. Address 

Black Wonder (TOM & Silver 
Mining Co., 

GLOKE MJIDINU, BOSTON, MASS. 
ilon. Winter man, .jprrsibent, 

Ex-Attorney General of Massachusetts, now Pre
sident of the Pittstleld Natienal Bank. 

INTERNATIONAL TRUST Co, T.ansfer Agent, 

Mention this paper. 

Bardzo Wazne. 
Dla płacących podatki. 

PODATKI GRUDNIOWE MUSZĄ W PRZYSZŁOŚCI BYĆ OPŁA
CONE PRZED DNIEM 20go GRUDNIA, A W PRZECIWNYM 

RAZIE MUSI BYĆ NAŁOŻONA KARA 5 PRCT. 

Książek za $1.00 
Obrazów za 50c. 

Z Hamilton, Ohio. 
Zawiadamiam brata mego Stanisła

wa Sudiarekiego, który się znajduje 
w Berea, O., że na jego każdy list 
odpisuję, jak i na ostatni odpisałem, 
prosząc, żeby do mnie przyjechał. 
Niezawodnie listy są zabierane przez 
kogo innego, gdyż dotychczas nie o-
debrałem żadnej odpowiedzi Michał 
Sudlarski i Jan Zbytek, 506 Hano
ver st., Hamilton, O. 

Kto nam przyśle $ 1.50 jako 

prenumeratę za "Amerykę" na 

rok 189o-ci, dostanie w prezen

cie za $1.00 książek powieścio

wych i za 50e. obraz. Każdy so

bie może wybrać obraz swego 

patrona lub takiego świętego, 

który mu się najlepiej podoba. 

Kto pierwszy ten lepszy. Przy
ślijcie prenumeratę zaraz, to na 
Gwiazdkę dostaniecie piękny o-
braz w prezencie. 

Książki można sobie wybrać 
ze spisu ogłoszonego na innej 
stronicy, 

Niech każdy pisze jakiego 
świętego obraz chce. 

Premium te rozdawać będzie
my tylko do Nowego Roku. Po
śpieszajcie się, żeby dla was pre

mium nie zabrakło! 

Kto jeszcze nie trzymał "A-
meryki," a jeśli teraz przyśle 
$1.-50, to dostanie premium i bę 
dzie pokwitowany do 1 Stycznia 
1894 r., czyli od tej pory do No
wego Roku będzie "Amerykę" 
dostawał darmo. 

Pamiętajcie, że ędy się pośpie
szycie z zapłatą prenumeraty, to 

gazeta jakby was nic nie koszto
wała,bo dostaniecie prezent war
tości $1.50, 

AMERYKA W porównaniu z in
nymi gazetami polskiemi warta 
jest najmniej 3 dolary,—ale 
sprzedajemy ją tylko po $1.50. 

AMERYKA wychodzi dwa razy 
tygodniowo, więc znaczy tyle co 
dwie gazety. Oprócz tego macie 
wiadomości świeże i oryginalne 

, a nie stare przedruki. 

Umarzanie pięcioprocentowej kary lub przedłużanie terminu na opla 
tę podatków, co do tej pory sie praktykowało,—teraz jest stanowczo zaka
zane, począwszy od pierwszego poniedziałku w miesiącu Wrześniu 1892 r. 
z powodu nastania brawa tz. "Garber Salary Law. Wszystkie podatki, 
kary i komisowo teraz należa (lo powiatu, i skarbnik nie ma żadnego 
prawa znosić kary, ?n przedłużać termin do zapłacenia podatków. 

UST Proszę opłacić podatki o ile możności wcześnie, aby uniknąć natłoku. 
Z uszanowaniem 

Toledo; Ohio, 1 Listopada, 1892. S. HUNTER,Skarbnik 

B R O W  AR FOB LWEM. 
WYRABIA 

JfAJ LEPSZE PTLZIvXSKIE I STARE 
LAGROWE PIWO. 

Przez powiększenie naszego zakła
du jesteśmy w stania dostarczać pi
wo nailepsze, najstarsze i najpożyw-
nie^sze. Nasze piwo butelkowe t»z. 

•<L10N PILSE3TEB EXPORT* 
pozyskało sławę, jako najlepsze piwo wrxw*ivw11'''"'.i 
outelkowe w świecie. 

Jtif"Piwo to sprzedaje w Cleve
land zie i Newburgu 

THE0. HYMAJi, Agent. 

Hie Iliewl&g, 
CINCINNATI, 0» 

,1 
-fes 

$ 23. 
(ZAMIAST $ 60.) 

Czy zastanowiłeś się, 
ile to kosztuje, aby 
sprzedać maszynę? 

POMYŚL TYLKO! 
Agent musi do domu chodzić przez tydzień, lub dłużej, za-

czem maszynę sprzeda—kto kupi maszynę, musi tego agenta G-
płacić, co wynosi od $10 do $20. 

2. Nauczycielka też darmo nie uczy nikogo szyć—ten jej pła
ci, kto maszynę kupuje. 

3. Kolektor co miesiąc nie przychodzi po pieniądze darmo—tea 
mu zapłaci, kto maszynę kupi. 

i "Ameryka" na 1 rok za 
My możemy^ maszynę sprzedać tak tanio, ponieważ nie utrzy

mujemy agentów, nauczycielek, kolektorów; nie płacimy rentu i 
nie utrzymujemy koni; ani nie ponosimy nieprzewidzianych strat. 

Każda maszyna jest NO W A. i prosto Z FABRYKI 
każdemu wysłana. (Stosownie do odległości, fracht kolejowy ko
sztuje od 35 do 80 centów.) 

Każda maszyna gwarantowana na PIĘC LAT. Gdyby byk 
niedobra, to zamienimy lub pieniądze zwrócimy. Do każdej ma
szyny są dodaie wszelkie przyrządy (Attachments.) 

Kto nam przyśle $23, to poślemy mu natychmiast maszynę, 
a oprócz tego będziemy posyłać "Amerykę" cały rok darmo. 

Pieniądze można przysłać w liście regestrowanym, przez Money 
Order, Express, lub Bank. 

140 St. Clair st., TOLEDO. O. 
POLECAMY NASTĘPUJĄCE KSIĄŻKI, 
Uwiedziona. 

Nowela przez M. Alfonsa Chrostowskiego. Oryginalny i bardzo cieka
wy obrazek z życia nowojorskiego i w ogóle amerykańskiego. — Zawiera 
dużo przestróg i nauki: dla robotników, matek i córek. Cena 35c 

Miłość Złodzieja. 
Romans w dwóch częściach przez Ponomarieva. Najnowszy i najcie

kawszy romans z życia w Rosyi. Złodzieje i lichwiarze żydowscy. Cena45c 

Marya. 
Powieść ukraińska Przez A. Malczewskiego. leden z najcenniejszych 

poematów w liteaturze polskiej. Cena 25c 

Święcone Kwiecie. 
Powieść L. K. Łazarewicza. Przełożył z serbskiego Leon Wasilewski 

Cena 20c. 

Żebrak-Eundator. 
Gawęda klasztorna. Przez W. Syrokomlę. Cena 10c 

Nasza szkapa. 
Obrazek z życia ludu polskiego. Charakterystyka żydowskich lichwia

rzy. Przez Maryę Konopnicką. Cena 20c* 

Obrazki z Powstania w r. 1863. 
Szczegółowe i najlepsze opisanie powstania bitew stoczonych przez 

dzielnych rycerzy. Opowiadanie przez Naocnego Świadka. Cena......25c 

Treściwe Powiastki. 
Zawierają dużo nauki i pobudek do rozmyślań. 1 Pięć Kołon, przez M 

Rodziewiczównę. 2. Kunda Pasterka, przez M. Białuckiego. 3. Mendel 
Gdański, przez M. Konopnicką. 4. Konstanty Guignard, przez J. Rychepi-
na. 5. Pani z Pieskiem, przez K. Junoszę. 6. Milo Lee, przez A. Paryskie
go. 7. Kropla Krwi, przez Bra B. 8. Siła Pięści, przez K. Zalewskiego. 9. 
Czarodziejski 10. Obrazek. Trzej Przyjaciele. Dziesięć książek w jednej 
oprawie. Uena 1 30c. 

-A.lD.RrSS: 

A. A. PARYSKI, PUBLISHER. 
224 St. Clair st., Toledo Ohio. 


