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Z TOLEDO I OKOLICY 

Administracja parkowa (park com
missioners) kilka dni temu na o 
gólnem zabraniu postanowili prze
znaczyć $500,000 na \ipiększenie mia
sta parkami. Nie zdecydowano jed
nak gdzie te parki mają być, lecz 
najprzód chciano zasięgnąć prywat
nej rady obywateli, jakby najlepiej 
te pieniądze zużytkować. Niektórzy 
pragnęliby mieć park daleko od środ
ka miasta, a inni (i według naszego 
zdania słusznie) odpowiadaja, że po
za miastem jest i tak dużo świeżego 
powietrza, a park powinien być w 
samem środku. Najwięcej obywateli 
jest, zdaje się, zatem, aby miasto 
kupiło jeszcze ten kawał gruntu,któ
ry jest pomiędzy gmachem "Memo
rial" i szkołą wyższą, od ulicy Madi
son, naprzeciwko obecnego parku. 
Byłby to rzeczywiście piękny park, 
wielki i w najlepszem miejscu. Dużo 
obywateli jest za tem, aby główny 
park pozostawić na czas później -zy, 
a tymczasem pozakupywać w róż
nych częściach miasta trójkąty i u-
piększyć je murawą, kwiatam: i 
drzewkami. Byłoby to dobrze, żeby 
grunt pomiędzy szkołą i budynkim 
"Memorial" był zakupiony, ale żeby 
park zaraz zakładać, to nie widzimy 
żadnej potrzeby. Toledo jeszcze nie 
jest tak zapchane, żeby nie można 
było w niem oddychać; a latem na
wet wszystkie ławki nie są zajęte w 
parku "ratuszowym." Lepiej by by
ło dla miasta, żeby te pieniądze były 
przeznaczone na wybrukowanie nie
których ulic w polskich dzielnicach. 

Podczas gdy setki ludzi łzy wyle
wa nad swą lub cudzą nędzą, pod
czas gdy dobrzy ludzie rozmyślają 
jakby się opiekować nietylko ludźmi, 
ale i zwierzętami.... nasi bogaci pa
nowie oddają się rozpustom barba
rzyńskim. We wtorek wieczorem 
najbogatsi ludzie z Toledo, stanowią
cy tak zwany klub "Maumee," na-
sprowadzali dobrze wypaszonych 
swych psów, aby się przekonać który 
jest najsilniejszy. Walka była tak o-
krutna, że człowiek mający Boga w 
sercu,'musiał się na jej widok wzdry-
gać ze wstrętem. Ale pijani i rozpu
stni panowie z tego się cieszyli.Krew 
lała się ze zwierząt strumieniami. 
Wszak i psy Pan Bóg stworzył na 
pożytek, anie na to, aby się nad ni
mi znęcać dla głupiej rozpusty.... 

Zwykły kupiec mógłby pojechać 
do Washmgtonu, i przebyć tam ty
dzień za $50, a spewnością by mu ta 
suma wystarczyła na opłacenie tea
trów i karety do objechania miasta. 
Ale major miasta Toledo tak tanio 
nie może podróżować. W interesie 
budowy nowego kanału był on w 
Washingtonie przez trzy dni. Zgad
nijcie wiele miasto za tomu zapłaci
ło? Bada miejska wyznaczyła mu 
$500, ale on wspaniałomyślnie wziął 
sobie tylko 300 dolarów, a 200 zwró
cił do kasy. .Jak nasz ex-cenzor Gry-
glaszewski pojechał z Minneapolis 
do New Yorku i stracił (> tygodni 
czasu, to dostał tylko $150. 

Policya z3apała bandę młodych 
złodziei, która dopuszczała się śmia
łych operacyj przy ulicach Washing
ton, Hicks i Dorr. Detektywi wyśle
dzili czterech chłopców, w wieku od 
12 do 15 lat. Chas. Bigelow i Chas. 
Seymour, są synami zamożnych ir-
landskich polityków, więc skazani 
zostali tylko na 24 godziny aresztu,a 
zaś Tim Smith i Burt Seyman, syno
wie biednych rodziców pójdą do 
szkoły poprawczej do Lancaster aż 
dojdą do 21 lat. To ci sprawiedli
wość ! 

.Takich to już klubów nasi "janke
si" nie wymyślaj*! Świeżo założony 
został klub... , młodych małżeństw! 
Oto młode małżeństwa, które jeszcze 
nie zasłużyły sobie na bywanie w 
Wysokich" towarzystwach — posta
nowiły stworzyć średnie towarzystwo 
dla siebie. Zmyślni są amerykanie, 
ale ta ich zmyślność w powyższej 
kwestyi jest—bardzo głupia. 

W Toledo jeszcze dużo jest łatwo
wiernych ludzi. Jakiś Wilhelm Kent 
poszedł do p. Clark, szlifierza, przy 
nar. ulic Ontario i Jefferson i zażądał 
dla jednego z przyjaciół p. Clark 
$35. Pieniądze te Clark natychmiast 
dał, a potem się przekonał, że jego 
przyjaciel nikogo nie posyłał po nie. 
Detektj w jednak zdołał ująć oszusta 
w następnym dniu w tę. Lima. 

Politycy już się przygotowują na 
wybory wiosenne. Piotr Degnan, co 
to tyle razy polaków zdradzał, stara 
się o nominacyę na radcę z 8-mej 
wardy. Polacy powinni iść w swym 
czasie na kaukus i nie dopuścić jego 
nominacyi nawet, a nietylko wybo
rów. Dlaczego nie moglibyśmy w 
tym roku dostać nominacyi dla pola
ka? 

W Lcgislaturze stanu Ohio pan 
Van Leggern, z Hamilton, wniósł 2 
bile na korzyść robotników: ^Jeże
li robotnik musi skarżyć o swe za
sługi, to powinien mu sąd przyznać 
$5 na koszta adwokackie. 2) W ra
zie apelacvi, gdy robotnik wygra 
sprawę i w wyższym sądzie, powi
nien dostać $15 na adwokatów. 

We środę do-dnia spalił się drew
niany dom Wilhelma Welćha przy 
ulicy Wisconsin No. 1511. Straż o-
gniowa przybyła dość wcześnie, ale 
musiano aż 1500stóp węża uszykować 
po wodę. Dom całkiem zgorzał. Stra
ty wynoszą około $1000. 

We wtorek wieczorem odbyło się 
miesięczne posiedzenie administracyi 
rezerwoarowej. Na opłacenie robot
ników i urzędników wyznaczono $1,-
815.91. W styczniu było dochodu z 
podatków $9,392.69. W kasie ogółem 
znajduje się $59,122.58. 

Nowe prawo karzące 3-miesięcz-
nem więzieniem niedbałych rodzi
ców, poprawiło trochę toledoskich 
pijaków. Podczas gdy co mies ąc by
wało po 58 wypadków zaniedbywa
nia dzieci, w ubiegłym miesiącu by
ło tylko 31. > 

Za 10 dni Robisonowie będą mieli 
15 tramwajów. Obstalowanych jest 
40, które będą gotowe za miesiąc. 
Szopa, która się niedawno spaliła, 
będzie odbudowaną. We wtorek za
częło tam pracować 50 robotników. 

W powiecie Lacas i mieście Tole
do jest 000 szynków, czyli jeden na 
50 rodzin, lub 200 osób. Stan pobie
ra z tych szynków $151,060.38, a do 
tego nie mało wynoszą podatki miej
skie. Co też to ludziska przepiją!.. 

Malarze-dekoratorzy zadecydowa
li do swej unii przyjmować po lym 
kwietnia... żony i narzeczone człon
ków czynnych tej organizaoyi. Cie
kawi jesteśmy jak się też będą od
bywać mityngi z kobietami... 

Unia barberska miała mityng we 
środę.*3 nowych członków przyjęto. 
Doniesiono, że pewien cyrulik w nie
dzielę trzyma swój zakład otwarty, 
więc komitet śledczy został wybrany, 
aby winowajcę zaskarżyć. 

Maj or Emmick odebrałdist z mia
sta Melbourn w Australii, z prośbą 
aby wskazał odpowiednią firmę, od 
krórej australczycy chcieliby kupo-
wt.ć nasienia i ziarna do siewu. Tole
do słynie daleko. 

Biurzyści kolei żelaznych mieli 
mityng we wtorek w hali Damon'a. 
Jest to nowa organizacya robotnicza 
i właśnie dopiero została ukompleto-
waną. Kilku nowych członków było 
przyjętych. 

Pan Everett, który to tak obstawał 
za wysoką ceną gazu, już nie chce 
być kandydatem na radcę z 7 wardy. 
Stara się o ten urząd ' adwokat R. S. 
Hobrook. 

Na kolei Lake Shore niedaleko 
Elmore zderzyły się pociągi. Dwa 
wagony mięszanego pociągu spaliły 
się. Ofiar nie ma. 

Marya Becker żąda od Robisonów 
$25,000 za pokaleczenie, a E. J. Ha-
wey chce od Consolidated $2,(XX). 

POSZUKUJĘ 
Marcina Wanikowskiego, który wy
jechał z wsi Graboszewa, z pod 
Wrześni, Ks. Poznańskiego, do 
Amerykł około 20 lat temu. 

Józef Bombrys, 
1436 Forrer st., Toledo; Ohio. 

Nowa jatka. Bracia Główczescy, 
Józef i Julian otworzyłi na nowo 
jatkę którą dawniej utrzymywał pan 
Czarnecki, przy ulicy Nebraska No. 
1155. Bracia Główczescy zasługują 
na poparcie, gdyż jest to jedyny pol
ski "butcher shop" w tej dzielnicy. 
Polacy powinni się wzajemnie po
pierać. 

gggT* Biednym ludziom, którsy są 
pierwszy rok w Ameryce i nie są w 
stanie za gazetę płacić, będziemy 
posyłać "Amerykę" darmo przez je
den rok. 

Gustaw Gartz wykupił warant na 
aresztowanie Andrzeja Połowińskie-
go, za pobicie i odebranie $5.20. 

Są niektóre patentowe medecyny, 
że są lepsze niż tuźin doktorskich 
przepisów, ale to nie są te, co obie
cują leczyć wszystko. 

Każdy człowiek czuje się nieraz 
zmęczony i osłabionym. Chciałby 
używać siły, ale mu jej zabraknie. 
Nic jest tak chory, aby używać do
ktora, ale jest za słaby, aby się mógł 
liczyć do zdrowych. Właśnie w 
takich razach potrzebna jest paten
towa medecyna, bo pomoże wam 
więcej, niż by doktór mógł pomoc za 
5 lub 10 dolarów. Najlepsza medecy
na jest Dra Pierce'a "Golden Medical 
Discovery." 

Zaręczamy że jest niezrównaną 
medycyną na oczysczenie krwi i 
wzocnienie nerek. Pomoc ta jest 
trwała, dodaje apetytu, oczyscza 
system, chroni od pieregularnyoh 
czynności żołądka i kiszek, i nie do
puści na was febry malarycznej,r/<3-
żeli będziecie brać w swym czasie. 
Trzeba zaraz tę medecynę brać jak 
poczujecie się osłabionym i zmęczo
nym. Sprobójcie tej medecyny ZA
KAZ. 

Żelastwo ! Blacha !! 
Noże, widelce, łyżki. Platowane na
czynia, Brzytwy, Szufle wszelkich 

" wyrobów. 

SANKI i ŁYŻWY. 
Farby, Oleje i Szkło. 

najtaniej sprzedają 

Whitaker & Kirk 
Hardware Co. 

21 O SUMMIT UL. 

Egzystuje od roku 1879. 

CHAS. NEUENDORF?. 
sprzedaje hurtownie i cząstkowo 

Siano, Słomę, etc. 
—Najlepszą białą żytnią mąkę,— 

Najlepszą mąkę Rrooks'a. 
Najlepsze gatunki mąki zimowej. Dla biorących 
w wielkiej ilości, ceny bardzo zniżone. Zapytaj

cie sie o moje ceiiy.sanim kupicie u innych. 

Chas. Neuendorff, 
508 Summit st., Toledo, 0. 

pięćdziesiąt centów 
\i> Crniesięcznie, sławna her

bowa medycyna 
tr"SEVFN WONDEKS ̂ a 
leczy suchoty, bóle żołądka, chro
niczne dolegliwości pochodzące z 
krwi, reumatyzm, katar,, osłabienie 
żołądka. Ta medycyna przywróci 
wam zirowie i chęć do życia. Jednę 
kwartę medycyny za 50 ct., poślemy 
przez pocztę, każdemu, kto nam 

przyśle pieniądze. 

C. E.SPAYI). aptekarz, 
502 MONROE ul. Toledo, Ohio. 

—adwokat sądowy,— 
15—16 Gardner Place, Toledo, 0. 

Nar. Superior i Madison ul. 

Doktór P olski, 

Leczy wszelkie choroby 
MĘSKIE, NIEWIAST i DZIECI 

prędko i skutecznie. 
Tym co piszą <lo innie z innych miast, 

udzielam porady, jeżeli przyślą 81 na 
receptę i 2e. znaczek pocztowy na od
powiedź. 

Office: 

1H44-Nebraska av., Toledo, 0. 

F. NADOLNY, 

RYSUJE— 

SZYLDY. PORTRETY ETC.. 
—po cenach bardzo niskich— 

Poleca swe usługi szanownym 
księżom,byznesistom i towarzystwom 
polskie ni. 
No. 1448 Vance st., Toledo, O. 

S. BAER & Co. 
sprzedają 

Importowane i krajowe likiery, vri-
na, etc. Wyłączni właściciele nastę

pujących dystylownych wódek: 

Old Jug Whiskey, 
gaers frifce f§l}isfce$ 

Pure Tennessee 
WHISKEY^ 

"Nikt, wiącej w Toledo tych wódek nie utrzymuje 
tylko my. Ostrzegamy przed podrubiańiaml. 
Nasza specyalnoeć: Likiery dla użytku domowego. 

Przynieście ze sobą dzbanek [jug.] 

436 SUMMIT ST. 
Toledo, — — Ohio. 

J 

OPTYK I JTBILER, 

113 Summit st. 

Poleca Pobratymcom Pola
kom zegary, zegarki,obrącz 
ki ślubne,biżuterje, okulary 
etc., po bardzo niskich 
cenach. 

B T O t J  I  
C Z Y 

MASZ © KATAR". 
Jeżeli go masz, to pii 

•uiętaj, iż 
BIAŁEGO IMMAXIN/ 

'Ki na Katar 
wyleczą cię całkowie t 
albowiem tysiące lud/, 
już s'"ę wyleczyło, cliOc 
inne medycyny im nit 
moirlv pomódz. 
Sk u tecz iiość gwarantuj' 

Fabrvbnnt 
J. H. ANDREWS, M. D., TOLEDO, O 

Można dostać w każdej aptece 
Cena 75 centów za butelkę. 

er-pyt ajuo sie o "White Indian Catarrh Cm" 1 '  

-HURTÓW NA-

Grosernia. 
618 & 620 Summit ul. 

Kotwiczny 
PAIN-EXPELLER 

j«nt i pozostanie 
najlepszym środkiem na gościec, 

reumatyzm, rwanie w stawach, 
bole w plecach i lędźwiach, bole ner
wowe, kłucie w boku, ból głowy i zę
bów itd. — Cena 50 cents. U wszyst
kich drogistów i wprost od importerów 
F. AD. RICHTER & Co., 

310 Broadway, New-York. 
Aw Europie pod tą samą firmą fabryki: > 

w Rudolstadt, Norymberdze, OtttnPi 

Wiedniu, Pradze, Rotterdam,^ 
Londynie E.C. 

Raz 
jeden epróbo-wawgiy 

F.ipelleru. każdy polecać go będzie 
z pewnością i  dalej,  jak rn. in. Pan Kol

busz i  Chicago: „Jedynie Pański Pain-E*-
'  peller utrzymuje mię do dziś dnia przy zdro-1 

wiu..  .  Pan Taylor W.H. z Lauaingburgh, 
N.-Y., pisze znowu: .Kaczej zapłaciłbym 

całego dolara sa butelkę Pańskiego 
Kxpelleru, anitelibym się miał 

bez niego obchodzić." 

PATENTS 
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat
ent busings conducted for Moderate Fees. 

Our Office is Opposite U. S. Patent Office. 
and w e can centre patent in legs time than thone 
remote from Washington. 

Scud model, drawing or photo.,  with descrip
tion. We ad vise, if patentable or not. free of 
Charon. Our fee not due till  patent is secured. 

A Pamphlet. "How to Obtain Patents." with 
names of actual clients in your State, countv, <»r 
town, sent free. Address, 

C.A.SNOW&CO. 
Opposite Patent Office. Washington. D. C. 

100,000 akrow! 
Lszczęśliwiajcie się sami i Waszą familię przez zabezpieczenie 

sobie własności zakupnem farmy w 

MRI( I 
|  Pit/de także j  o nowy kalendarz, i.a rok 1^>2. Nowy Rok zastał mt«e przedsiębiorstwo 
I , tak 8ilr.«m, mteltum i kwitnącym, jakimi były wszystkie puprzednie lata. 
j \\ i. 'nletnią iiMawic; ł ą pracą w naczej kolonizacji  nabyliśmy takie™ doświadczenia 
|  m> nijtf  3ł.k najkorzystniej na riajlepi-zy rozwój daKzej naszej kolonizacji,  

i i  ii* 11 ujruii  Mę j  jK/uuhO do konivczi^j oszczędności, »a zakupienie aie-
|  mi w naszej kolonii i  ku zachęcaniu innych do tego. 

Ziuii wełniliśmy jui ^tki fi.niili j  Maszą sprzedażą i możemy zapewnić setki innych, 
i Jich uczciwie turniami obsłużymy. 

Zaręczamy, M mamy na to ziemi zadosyć. Cen.v i  podatki [taxvl niskie, a warunki do-
i godne. 1 los/ę zgładzać się po kalendarze na rok 1MW, po nuipy i < n kularze* 

J. J. H0F LANI) CO. 119 West Water Street. 
.MILWAUKEE. WIS. 

—NAJZAMOZNIEJSZĄ— 

Kolonia Polska 
—W AMERYCE, BĘDZIE W KILKU LATACH— 

Kolonja Poznań, Clark County, Wisconsin, 
Bo ziemia tam równa, iyzna, blizko miasta i dobrych targów, w pobliżu 
staoyi kolejowych i 

K  O  &  C I  O  Ł  A  P O L S K I E G O ,  
drzewo tam piękne i je, ka/dt^o czasu tanner sprzedać może. 

Tak mówią o kolonji te j bidzie, którzy są zaufania godni. Ceny gruntu 
tani nizkie, wypłaty przystępne, a najbiedniejszy człowiek w kilku "latać U 
stać się i .loże TPanem pięknej farmy. Przeszło HO Polaków już tam grunt, 
na farmy zakupiło. 

T e r a z  j e s t  n a j l e p s z y  c z a s  
przekonać się, co grunt ten rodzi. 

.Mppy i bliższe szezegóły > tej kolonii przesyłają każdemu bezpłatnie-. 

S Ł U P E C K I  *  C O M P A N Y . ,  
412 Mitchell Str.. - - MILWAUKEE, WIS. 

MtmtMŁÓŻKA, 

STOŁY, 

KRZESŁA. 

KANAPY. 

SZAFY, FOTELE. 

WÓZKI DLA 

DZIECI ETC. 

B5śf~Nikt w miościo Toledo nit's|)rz(<li»jc mebli 
t a k  t a n i o  j a k  A  I M  M S  &  K I H K T  

.leżeli Wani potrze 1" MEBLE. lub cokol
wiek ze sprzętów doincaBHnaaaMMiwyt h, to pa
miętajcie, iż u nas możecie wybrać akiuatnieto c«> 

wam pntazebne, — a zapłacicie 
B3Tl)ALEKO (MNIEJ, NIŻ INNI ŻĄDAJĄ 

Przvjdzcic na przekonanie! 

" S hl'HCT. 
623 Monroe, nar. Erie ulic. 

MW 

cor. SUMMIT and 

t > A D A M S < l  

WIECZORNA 
szkoła 

zostanie otwartą 

W PONIEDZI AŁEK, 
+ STYCZNI A ,1892. 

'I-*?"" Uczcie 
Angielskiego języka 

pisniiiit,  arvtnimki, sylabizowaniu, 
iiiz.vinywiiMia książek, steiucjtriilii  eto 
Oplata bind/ii iiiniiirkowuiiH. 

A. H.STMMAN 
Pryneypj«ł. 

CZY WAM POTRZEBNE 
wy-Meble? Skład nasz zaopatrzyliśmy w najlepszy 

bór mebli, i będziemy je sprzedawać 
Przez krótki tylko czas. Skorzystajcie, ze spo-

B\1{])"0 T\NlOf sobności. Możecie zaoszczędzić sobie kilka do-
* 4 ' "* ' larów, jeżeli zaraz się zgłosicie. 

<»IO STiMMIT STREET, 
t blisko pomnika S1ea<liiuin'j?> 

jyjlCHAŁ NA 1X)LXV, 

—wykupił— 
grosernię i saloon Augusta VVarnke 

i prosi Ilodakóif o poparcie. 
Grosernia teraz jest zaopatrzona w 

świeże i dobre wiktuały, a ceny bar
dzo niskie. 

Iriźcie tam na przekonanie. 

S. A. Rolf, 
APTEKARZ. 

Poleca zioła, medycyny, chemikale, 
perfumy, artykuły toaletowe, gębki, 

szczotki i t. d. 
CYGARA krajowe i zagraniczne. 
Kecepty napełnia starannie i pośpie
sznie. Najlepiej zaopatrzona apte

ka we wszyztkie lekarstwa. 
Nar. Cherry i Huron ulic, 

AGENCI "AMERYKI." 

A K< 'A 1)1 A, WIS. Ku« |>«r lv ivt t.  
BOSTON, MASS.—W. Witkowski, 16 Salem. 
CINCINNATI.— K.O.erwiński,Liberty <fc Cutter. 
DURYEA, PA.—.1. Ponikowski. 
DUNKIRK. N. Y.—A. Wicku, 2J Eriniu*. 
HAMILTON, O.—II. Bonikowski 52t Hanover. 
INDIANAPOLIS-St. D»l>rssyń»ki, «7 Ertrty st.  
LOKAIN, O.- F. J.  Pawlak. 
MINTO, N- D.—JOzef Norloch. 
NEW WAVERLY, TEX.—M. Nitka. 
POSKN, MICH.-Kr. Hoffman. 
PRINCETON, WIS.—M. Ciwitt,  
PLYMOUTH, PA -St.  Kienio2yt:ki.  
PITTSBURGH, PA.-J. Grabowski, !8, 30-ta ul.  
SO. BOSTON,—K. Malewski IV, C st.  
SO. SAGINAW, Mich.—A. Bielak, 1303 Hess st.  
ST. LOUIS, MO.—F. Kalinowski, Division. 
S8. PITTSBURGH, PA .-W. Szewczuga 

1626 Josephine. 

baud Kxcui sioii ti» Delhi, I.a. 

The (' .  II.  »V It.  will  -fil  t>.\ciii>Um lu-kels 10> 

I 'Vlininry lVtli,  from ill  point* on tin- lint* bet

ween Lima and Toledo iii<-lnH\i> to Delhi,  l .a. .  at 

one fare for the round trip. Tickets will lie ;;oort 

returniny: for thirty davs from date of sale. 

koli,i Żelazna. 
riiniii iv/i i i i/n 

J 12 
-.1 EST. 

-:Nową Prostą Łinią:-
POM1EDZY 

HTKL'BOVILLE, 
PITTSIU' 

J U U V  W H E E L I N G  
—I— MARIETTA. 'IIIHIUIMIUmilllMHIIIIMIIIIMIIHHIMIIIliailllllllMHIIIiainillll 

Codziennie kursuje kitka n'i/</od?ii/ch 
j/oriąt/ó/r pomiędzy 

MIASTEM TOLEDO I R/EKĄ OHIO 

Łącząc się z wygodnymi sypialnymi 
pociągami pomiędzy 

PITTSBURGH'!EM A CHICAGO. 

Pociągi kolei W. & L. E. łączą się na
tychmiast z innymi liniami między 

TOLKDO I PITSBURGH'IEM, 
PRZEZ 

Akron. Warren,. 
; Cuyahoga FaU»r Niles, 
i Kenty Girard, 
| Ravenna* Youngstowny 

Leavlttsfcnrgr New Castle '8V 
i Allegheny. 

Jedyna linia przechodząca przez 

" P i ę k n y  Z a a r "  
A. G. BLAIR, 
Traffic Manager. 

TOLEDO, 

JAS. M. HALL, 
Gen. Pass. Agent. 

o«io. 


