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Z TOLEDO I OKOLICY 

Na pociągu " Pen jsyl wiana" zna
leziono w piątek martwe ciało dziec
ka. Widocznie było zamordowane w 
innem mieście i tu przywiezione, ja
ko pakunek. Policja śledzi sprawę. 

W parafii św. Antoniego założono 
oddział "Ułanów .lana III-go Sobie
skiego." pod opieką Św. Kazimierza. 
Na pierwszym mityngu zapisano Cl) 
członków. Prezydentem wybrano ob. 
Fr. Zielińskiego, a sekretarzem Stan. 
Tafelskiego. 

David Schaefer, który sprzedawał 
i w ramy obsadzał obrazy pn. 724 
Oak st., w poniedziałek odebrał so
bie życie, wystrzałem z rewolweru. 
Niepowodzenie w interesie i długi— 
to uprzykrzyło mu życi^. 

.lohann Weaver napadł w zeszłą 
sobotę Maryę Szymanowską na uli
cy, jak powracała od rze/nika, i za
żądał, aby mu oddała wszystkie pie
niądze, przystawiając rewolwer do 
jej czoła. Pani Szymanowska natych
miast oddała portmonetkę, w której 
było 14 centów. Złodziej myślał, że 
iniała $10. Iiabuś aresztowany. Szy
manowska mieszka pn. Central 
avenue. 

Jest to nikczemnem oszczerstwem, 
że w Toledo w parafii św. Jadwigi są 
polscy masoni, odczepieńcy, lub anti-
katolicy. Polacy wszyscy są katoli
kami i wierni kościołowi; a że cza
sem niektórzy krytykują postępowa
nie księdza co do spraw światowych, 
to mają do tego najsłuszniejsze pra
wa w wolnym kraju. "Oddaj Bogu, 
co Uoskie, a ludziom co ludzkie," 
powiada pismo święte. Więc za wia
rę ksiądz odpowie przed liogiem, ale 
za sprawy ludzkie przed ludem. 

Dwieście lotów mam do sprzeda
nia w Household Addition. Pierwsza 
wpłata bardzo niska, a wypłata na 
«iługi czas. HAI'S. II & C<>., 406 Adams 
atr., róg St. Clair. 

W YPKZEDAŻ I HKAXIA. 

Stóre zostało uchronione od 
Columbus. 

pożaru w 

Piękne gotowe ubrania, kostumer-
skiej roboty, w wartości 2r>,000 do
larów, które zostały uratowane od 
pożaru w Columbus, będą sprzeda
wane w Toledo z rozporządzenia To
warzystwa Asekuracyjnego. Ubrania 
dla mężczyzn, młodzieńców i dzieci 
przysłane zostały do Toledo i muszą 
być wyprzedane w ośmiu (hunch, po 
cenie niższej niż część ich wartości 
fabrycznej. Wyprzedaż rozpocznie 
się w 

Sobotę. 19 Marca, 
pod No. 21) Summit ul., pomiędzy 
Monroe i Perry (4 drzwi od hotelu 
Burnett'a) i skończyć się musi ko
niecznie w sobotę, 2C Marca. Ażeby 
ludzie mieli pojęcie jak tanio te rze 
czy będą sprzedawane, podajemy nie
które ceny: 

Męskie kaszmirowe ubranie (gar 
nitur), wartości $12, tylko $3 Cr>. 

Męskie wełniane ubranie, wartości 
$14 77>, tylko $0.75. 

Piękne ubranie świąteczne, warto
ści $ 18.C5, tylko 70. 

Wełniane i jedwabne [inięszanej 
ubranie, wartości $24.50, tylko $0.50 

Ubrania dla młodzieńców tylko 
95c. Wiejki wybór ubrań dla chłop
ców. .lest 800 garniturów do wybo 
ru; szewiotowe, kortowe i wełniane 
ubrania w różnych kolorach od $1.75 
i wyżej. .Mamy tysiące ubrań dla 
mężczyzn, z których możecie sobie 
wybrać, akuratnie to co wam potrze
ba. Ubrania te przygotowane na bie
żący sezon i są nowego stylu. Mamy 
palta surduty, kurtki, półfraki, itd. 

Stor wynajęty został tylko na 
krótki czas i rzeczy muszą być wy 
przedane. Sprzedaż się zacznie o Ił 
godzinie rano w sobotę, H) marca. 
Pamiętajcie na No. 20 Summit str , 
pomiędzy ul. Perry i Monroe, 4 drzwi 
od hotelu Burnett'a. 

Przynieście to ogłoszenie ze sobą. 

The Eagle Brewing Co, 
Wyrabiają najlepsze piwo Lagro

we, Pilzeńskie i Wiedeńskie w sąd-
kach i w butelkach. Obstalunki za
łatwiane są pośpiesznie i akuratnie. 
Polecamy się polskim salonistom w 
Toledo i innych miastach. Przyjmu
jemy obstalunki osobiście lub listow
nie.  TH E  EA G L E  BU E W I X U  CO .  

725 Michigan st. Toledo, O. 
GE O .  SH U L T Z,  W.M .  SU J R I S T ,  

Manager. Superin'd. 

The Toledo Brewing & Malting Co. 
Przy narożniku ul. Division & Ha

milton. wyrabiają najlepsze piwo: 
Pilzeńskie, Kulmbacherskie, Wie
deński i Lenk'a Extra Pilzeńskie ex-
partowane, w beczkach lub w butel
kach. Piwo nasze jest doskonałe,-a 
ceny dla salonistów bardzo umiarko
wane. Piwo wysełamy do wszystkich 
części świata, bo wszędzie już sobie 
zjednało klintelięswą doskonałością. 
Obstalunki przyjmujemy osobiście 
lub l i s townie.  Telefonu No.  31)5.  PE -
T E K  LK N K ,  Prez. ;  JO H N  HU K I J N E K ,  
Supt. 

R. A. Bar tlej, (*rosernik linr-
towiiy. 

Poleca polskim grosernikom świe
że i dobre towary groseryjne, po ce
nach nader umiarkowanych. Co tyl
ko potrzebujecie do handlu w gro-
serni, to u mnie możecie dostać. 

No. 018 i 020 Summit ul. 

Do Pani Domu. 
Dz ich Dobrtj Pani!—Niech mi 

Pani pozwoli za pośrednictwem tej 
gazety, poprosić Panią, żeby sobie 
kupiła maszynę do szycia No. .V, któ
ra jest najdoskonalszą w świecie. 
Jest to jedyna maszyna w świecie, 
która nie ma żadnych braków. Próba 
(która dla każdego jest darmo) prze
kona Panią dostatecznie o tem. Ma
szyny tę sprzedajemy na wypłatę. 
Procentów nie żądamy—raty riale/.v 
odpłacać u nas w ofisie, który istnie
je przeszło 40 lat. .la potrzebuję 1,-
000 maszyn z drugiej ręki, jakich
kolwiek wyrobów. Sprzedaję igły do 
wszystkich maszyn po 25c. tuzin. Re
peruję wszystkie maszyny i za dobrą 
robotę ręczę. Proszę przyjść do mnie, 
zanim Pani kupi lub zamieni maszy
nę. Pani u mnie może zaoszczędzić 
pieniądze, gdyż ja mogę pani sprze
dać maszynę takiego wyrobu jak Pa
ni chce. Proszę przyjść do ofisu, 1 u U 
napisać mi, to mój agent przyjdzie 
do Pani do domu. 

Z 'uszanowaniem, 

A .  A  1 S T  I  X .  
317 Adams st. - - T< » M - : T > « » ,  < )  

Potrzebuję agentów. 

Polakom, którzy umieją czy 
tać po rosyjsku, usilnie polecamy no
we bard/o ciekawe dzieło pana W 
Żurawskiego, pt. "Polska, Sybir 
Ameryka." Należy posłać $1 w liście 
registrowanym lub przez money or
der  do autora,  p.  a .  V I X C E X T  JU K A V  

SKY, 21) Bolton Gardens, High Road, 
Chiswick, London, England. 

W. Dyniewicz, 532 Noble st., Chi
cago, 111., drukuje (Żywoty Swiętycl 
Pańskich), przez księdza Piotra Skar-
gę. JS^Ob jętości około 1500 stronic. 
Przeplata wynosi: Oprawne w pół 
skórek $3.00; cało w skórę $4.00. 
wyzłacanemi brzegami $5.00. 

Uwa^a! 
Niżej podpisane firmy, zatrudnio

ne czyszczeniem pre.vetów, kanałów 
odchodowycb itp., zgodziliśmy się 
solidarnie, że od dnia I-go kwietnia. 
1892 roku, cena za wszelką robotę 
tego rodzaju będzie 10c. od kubicz-
nej stopy, a żadna robota nie będzie 
podjęta za mniej niż ($5) pięć doi. 
Horr & L I.KI< N,724 Washington st. 
ROHKKT H. BAII.KY, 53C Ontario str. 
JOHN HANLHY, 3303 Lagrange st. 
CITY SANITAUY CO., 512 Madison st. 
VO U T E  EX O A K A T I M ;  & S K W K K  CO . ,  

413 St. Clair st. 

AGENCI "AMERYKI." 

AIK'AIHA. WIS. Ka^jw Kivtt. 
BOSTON, MASS.—W. Witkowski, lii Saltem. 
CINCINNATI.- E.Czerwiński,Liberty <fc Ciittei 
DURYEA, PA.—.1. Donibkowski. 
DUNKIRK, N. Y.—A. Wicks, M Ermine. 
HAMILTON, O.—H. Uonikowski 524 Hanover. 
HOMESTEAD, l'A. Kr. Wiiorowski. 
INDIANAPOLIS.—St. Dobrzyński, Edd.v st. 
LOKA1N, O. -K. J. Pawlak. 
MINTO, N. D.—ló/.ef Norloeh . 
NEW WAVERLY, TEX.-M. Nitka. 
POSEN, MICH.-Kr. Hoffman. 
PRINCETON, WIS.—M. tiwitr. 
PLYMOUTH, PA —St. Kieriio^.ycki. 
PITTSBURGH, PA.—J. Grabowski, ;ti, JO-ta ul. 
PITTSBURGH, PA. P. Stankiewicz, 1515 Penn. 
SO. BOSTON.—K. Malewski 1 'i',' C st. 
SO. SAGINAW, Mieli.-A. Bielak, 1S03 tiess st. 
ST. LOUIS, MO.—F. Kalinowski, Division . 
SS. PITTSBUttGH, PA. V. .1. Mulka, U9 18tli. 
SS. PITTSBURGH, PA .—W. Szewrznyw 

Josephine. 
Agentem naszym w Clevelandzie 

jest pan Jan M. Pindras, p. n. 33C 
Fleet ul. Jest on upoważniony do 
kolektowania prenumeraty oraz do 
zawierania kontraktów na ogłoszę 
nia. ' 

Ceny Targowe. 
Cena na pszenicę. 

W Cleveland.... 
Buffalo 
Toledo 
Chicago 
St. Louis 
Detroit 
New York.... 

.94-.94$ 
.88-.90 

.90-.90§ 

.. 104J-304| 

Opał Węęle i drzewo. 
Węgle Antracytowe—Ceny hur-

towne w wagonach—Chestnut i do 
pieca,po $4.CO tona; "grate"" i ''egg," 
$4.40. Ceny detaliczne: Chesnut i do 
pieca $5.50; "grate , :  $5.25; "egg" 

Nabiał i Drób-
Masło—śmietankowe i świeże (ce 

ny hurtowne) 29c.;najlepsze z Elgin, 
....; stołow?e 20 do 24c.; oleomarga 
ryna 15c.; najniższy gatunek 0-8c. 

Ser—Z newjorskiej śmietany po 9 
-lic.; z ohajoskiej śmietany, świe
ży, 8-8|c.; z podbieranej śmietany, 
5-Cc.; twardy ser po 10c.; limbur-
gski po 9-10c,szwajcarski po 13-14c. 

Jaja—Świeże, wyborowe, po 25e 
26c. tuzin, składowe po 23 do 24e. 

Drób—Żywe indyki 10c. ft.; kacz
ki 8-.1 Oc. ft.; kurczęta Uc. ft: pie 
czone, 13c. funt. 

Pasza i Zboże. 

Siano-Najlepsza tymotkami 1-12 
w wagonach $9-10 

Słoma—-Pszenna, w belach, w wa
gonach, $7-7.50; w storach po $10 
żytnia, w wagonach $8-$9; w sto 
rach po $13 fura. 

Omeliny (mill-feed)—Najlepszy 
gatunek po $24 za tonę (hurtownie) 
drugi gatunek $20-21; otręby po 
$16-20. 

Mąka owsiana—Najlepszy gatu
nek po $5.45 beczka, lub po $2.85 
pudło. 

Pszenica—No. 2 czerwona, nowa 
92c; No. 3 nowa, 87c. 

Korna z Ohio—Dobra mięszana 
... No. 2, 41 c. No. 3 37c. 

Owies—No. 1 biały, .... No. 2 
biały, .... No. 3 biały 33£e; No. 2 
mięszany .... 

Zyto—No. 2, nowe, 88^c. 

EXCURSION to HARKDIAN, TENN. 
A liiand excursion 10 Tennesee and the New 

South, will leave Toledo via the Cincinnati, Ha
milton & Dayton K. It., Monday April 11th, at 
]l-4t) P. M., the objective point, beinj; Ilarriman, 
Tenn. This city is one of the most floim'shini: 0f 
the New South and offers unlimited chances for 
investment and special inducements to the home 
seeker. Oniy one tare for the round n ip, to Harri-
man and return. Tickets good y;oiii<r only 011 April 
11 and to return until April aitli. Kor rates, tick
ets, etc , call <m or address Geo. J. Clark, Land 
and Excursion Agent, Room 7, Old Library Build
ing, Toledo, O., or E. O. McCormick Genera) 
Pass. & Ticket Agent, Cincinnati, U. 

One Cent a Mile 
Via Cincinnati. Hamilton and Dayton R. R. in 

the State Encampment of the U. A. R., at Pequa. 
O., May 10th to 12th inclusive. Tickets will lie 
g.)od going May 9th and 10th and be good return
ing until May 14th inclusive. Tickets will be on 
sale at, and good from, all stations on the C. H. Jfc-
D. in Ohio. 

Z a pięćdziesiąt centów 
• miesięcznie, sławna her 

bowa medycyna 
t*r ' 'SEVilN WONDERS'^ 
leczy suchoty, bóle żołądka, chro
niczne dolegliwości pochodzące 
krwi, reumatyzm, katar, osłabienie 
żołądka. Ta medycyna przywróci 
wam zdrowie i chęć do życia. Jednę 
kwartę medycyny za 50 et., poślemy 
przez pocztę, każdemu, kto nam 

przyśle pieniądze. 

0. E. SPA YD aptekarz, 
.>02 MONKOI ul. Toledo, Ohio. 

PYTAJCIE SIE 
W feSROSERM 
O MYDŁO 

wyrabiane przez 

8. W. BE&It 
TOLEDO. 

"Geyser 
"Pinyone" 

"Yucatan," 
eo. t  

OHIO 

TANIA GROSERNIA. 
25 ft. melonego cukru za $1. 
20 ft żółtego cukru za $1. 
27 ft burego cukru za $1. 
4 ft rożynek kalifornijskich za 25c 
4 ft, ryżu "Carolina Head" za 25c 
4 ft Saleraty "Gold Medal" za 25c. 
4 paczki połysku do pieców za 25c. 
4 ft kruszyn "Tapioca" za 25e. 
4 pudełka sardynek za 25c. 
9 kawałków mydła za 25c. 
10 kaw. mydła kastylowego za 25c. 
8 kaw. mydła "(Jramoa's Winter 25c 
5 ft krochmalu za 25c. 
1 ft. tabaki do żucia za 25c. 
1 gal. dobrego s> ropu za 25c. 
2 tuz. zapałek za 25c. 
2 ft proszku do pieczvwa za 25e. 
1 ft tytoniu do palenia za 25«. 

E. A. ROOD*A, 
St. Clair street. 

Ki!Iel)faiKd Bros. 
wyrabiają i sprzedają najtaniej 

TJDTf TTF \ wszELKiEtio KO 
I  DZA.Il*.  JAKO T O :  

Łóżka, szaty, stoły, kiv.es'a, i t . p .  Przyjdźcie do 
as i przekonajcie sie o cenach. 

No. OS.} South st. Clair st. TOLEDO.O. 

u 1 A 28 M A R 0 A, 1892. 

Doktór Polski, 

Leczy wszelkie choroby 
MĘSKIE, NIEWIAST i DZIECI 

prędko i skutecznie. 
Tym co jiUzą <lo mnie z innych miast, 

udzielam porady.jeżeli przyślą 81 na 
recente i "Je. znaczek pocztowy tia od* 
powiedź. 

Office: 

1;»44-Xelu'aska av., Toledo. 0. 

Egzystuje od roku 1879. 

hiirtowiurt i cząMknwo 

ALLEN'S PHARMACY. 

S. A. Robb, 
APTEKARZ. 

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

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

ka we wszyztkie lekarstwa. 

Nar. Cherry i Huron ulic. 

Siano, Słomę, etc. 
—Najlepszą białą ż;/t»ią mąkę,— 

Najlepszą mąkę Rrooks'a. 
Najlęp^e patunki diąki zimowej. t)la biorących 
w \vi>il!S«j ilości, cei:y bard/xi zniżone. Zapytaj-

Ciei'wV) moje ceny,:'.aniin kupicie u innych. 

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

F.NADOLNY, 

SZYLDY. PnKTJtETY ETC.. 
po cenach hardz«» tti-kich 

Polica swh ''.sługi szaii'iwnym 
księż nu,'>vziił 'sistotn i .war/vsi woni 
polssitin. 
No. 1448 Van<v j,r., T..i»>do, O. 

EL 
T0I? 
IJl Af 

S. BAER & Co. 
;-]>r/.fiiają 

Importowane i krajowe likiery, wi 
na, etc. Wyłączni właściciele nastę

pujących dysty łowny eh wódek: 

Old Jug Whiskey, 
f£aer'e J|riie 

Pure Tennessee 
WHISKEY^ 

Nikt, więcej w Toledo tvtli wódek nie utrzyniuji 
tylko my. Ostrzegamy przed podriihianiaini. 
Xasza fiiecyalność: Likiery dhi użytku domowego. 
Przynieście ze sobą dzbanek [jug.] 

" 4:i(» SU31M IT ST. 
Toledo, — — Oliio. 

'Am 

OPTYK I .1CIULKK, 

] l-'> Summit st. 

1'oh'ł'a Pobratymcom Pola
kom zegary, .zegarki,obrąez 
ki ślubne,l)iżuterje, okulary 

•Mc.., po bardzo niskich 
i-enach. 

S T O  J  
c z \ 

9 KATAR'. 
•leżeli go masz, to p. 

miętaj, iż 
1>I \ŁK(;0 I.NDJAXIN 

IW.000 AKRÓW T i szczęśliwiajcie się sami i fa-
Waszą przez zabezpie-

Pri'lVtl U iv :  "*r^rH , J i" i nv f a n n y  w  H 0 F A  PARKI LAMII. .Now> i\ok zastał nasze przedsiębiorstwo tak 
>yły wszystkie poprze-silnem, rzetelnem i kwitnącem, jaki.ni były wS Z },tkie 

dnie lata. \\ leloletnią ustawiczną pracą w naszej kolonizacyi 
nabyliśmy takiego doświadczenia że je możemy użyć iak naj
korzystniej na najlepszy rozwój dalszej naszej kolonizacyi. 
Dla tego Każdy powinien się poczuwać do koniecznej oszczę
dności, na zakupienie ziemi w naszej kolonu ku zachęcaniu 
innjch do tego. /adowolniliśmy już setki familij naszą sprze
dażą i może ni y zapewnić setki innych, że ich uciciwie farma
mi obsłużymy. Zaręczymy, iż mamy na to ziemi zadosyć. Ce
ny i podatki (taxv) niskie, a warun'ki dogodne. Proszę zgła
szać się po kalendarze na rok 1802, po mapy i cyrkularze. 

""•r. j. H0F LAND CO.. 

B R O W A R  P O D  L W E M .  
W V K AKIA 

X AJ LEPSZE PILZEŃSKIE I STARE 
LALKOWE PIWO. 

Przez powiększenie nas/.ego zakła
du jesteśmy w stanie dostarczać pi
wo najlepsze, najstarsze i najpoźyw-
niejsze. Nasze piwo butelkowe t. z. 

"LION PILSENElt EXPORT" 
pozyskało sławę, jako najlepsze piwo 
butelkowe w świecie. 

jJćifPiwo to sprzedaje w Cleve
landzie i Newburgu 

.T1IE0. HVMAX, Ajreiit. 

The Wind&Bcłi»MiihlhauB€r Brewing 
CINCIXXATI, O 

MKHLK. ŁÓŻKA, 

STOŁY. 

KKZKNŁA. 

KANAPY. 

SZAFY, FOTELE. 

WÓZKI OLA 

OZl|]( l ETC. 

Nikt w mieście Toledo nie sprzedaje mebli 
tak Ijinio jak MS ii KHHKT « 

•leżeli Wam jotrzebm MEBLE. lub"'cokol
wiek ze sprzętów donn ••••••••••••wych, to pa
miętajcie, iż u nas możecie wybrać akutatnieto co 

wam potazeune, — a zajdacicie 
DALEKO MN1E.I, NIŻ INNI ŻĄDAJĄ 

Przvjdzcie na ]irz<jkoiianie! ^ » 

ADAMS & KI'HRT 
Monroe, nar. Erie ulic. 623 

wvleczą eięcałkowi<t 
al.ijowiein tysiące lu<i 
jt)ż »>ę wyleczyło, cli 
iiiHt- medycyny im n 
niotriv pomódz. 
Sk u tecziittść g wara ni 't :  

J. H. AXI)KEVł'S, tt. I).. TOLEDO, i 
Można dostać w każdej 8pTe<-
fena 75c."!i1ów ZSI butelkę. 

"Pytajtr* vie o i'at>;r;h r  

§ BEST" SHORT-HAND SCHOOL. 

| SZKOLĄ HANDLOWA I STKNOtiJi AFI1 A li At "1 M EL( 'IllOli] 

Nar. Madison i Summit ulic, 
1 "•»«• b' naprzeriw Poczty, w Toledo, Ohio. 

IMItżOBM I. OZIE1V3VA SZKOŁA OTWARTA 
OD 4-0 0 STYCZNIA. 

M.\ HI7) 111 V : - /> tlllllil. |. |-
:i« "U i-Ji li i i di ii U .. 

0|iliita za wieezoriisj szkołę wynosi 
N.iiiku ji's-i -kiu lii'in, knivi'L'd mii uinhi nif /.nhii'i / 

t- \\ je .!••> t )11v \ 
1'osyłnjcie swe dzieci do szkulv! 

") 11' i • • r \ l. I .  | , I . , M ; I ,|/.. ma innu I I I IIK  
»iiliie w \ lijcrtu'. |.i/i ilm ioi \ jukic i lu ą. 

tylko <i dolarów na 3 miesiące. 
mii ii^ifii mc >)iali. 1) 

(ilu <' i <•-111 • i \ i -) i iiupojijii'. 
ri*.viic.vpalo>łie: 

iii, 

111 .IM Zlllll'^O WC/.yhtkO 

1 

Okręta Towarzystwa 
w 

F. Ł Mt'C-AHii, 
—adwokat sądowy,— 
15—-1H Gardner Plaee, Toledo, 0. 

Nar. Superior i Madison ul. 

Ki AJ  CO. 
-SPRZEDAJĄ TANIO— 

VVapno, Piafek. Cement, PIfl^ter, 
Kury ock-hodouv, (><rły zwyozajne 

I wyjiakme, Rury (iojiiftów, etc., etc. 
Telefonu No. liii. 

131-151 ST. CLAIR UL., 
i*oniie.dzy mostami. 

kursują r*o-iJarmV co tydzń-ń między 

HALT1M0KK i BKKM KX. 
Z liremen odchodzą i o i-zwartfk, 

a z Haiti.nore co środę następujące 
okręta: l)armstad, l)resden, («era, 
Kar'sruhe, Muenrhen, ( )ldeiduiry, 
Stutt^ard, Weimar. 

W szystkie te parowce są nowe, 
wybudowane w ciągli ostatnich dwu 
lat, ma ją długości 48Ó strip i zapew
niają znakomitą wygodę dla pasaże 
rów :'-ciej klasy ua wyższym i dru
gim pokładzie, które są oświetlane 

światłem elektryc/mem. 
Ceny Im rdzo nisk Je, podróż wyśmienita 

2,500,000 pasażerów 
pr/.ewiozły szczęśliwie |»rzez ocean 
panwcę I '<»łnocno—Niemieckiego 

oydu. i,Ma podróżnych do albo z 
Niemiec, Polski, Uosyi, Tzech, 
.Moraw'i, Węgier i Austryi ty linię 
na Hrernen szczególnie polecić mo-
żn?. 

J^"'J'łoniacze są na pociągach 

Oz Baltiinoj'e ua/acliod.O 
Po informac je zgłosić się do 

i Schiimacher i Co. 
Gen Agents. 

Alho doieli agentów w kraju. 

FKLIXJKUSZ 
A  K O D A K O M  

WI^LK, IIK/KWO I IHtZAZt.l 
1)0 01'AŁCJ. 

MMIII \\1HMIV >kliul. 11 i •• njilmiim żiidnyrli pod-
n^i'iirikitw. v\it;i tu kii^.ilv~i|nsi,iiiic inlt'iiiiiie rze-ihIiią WMirtj i iloliif *\tj;;|i'. 

Skład: cor. Hamilton A .lunetion 

l' I K K A K X I E 

MAT. SBTljiNp 
KitKD.tiEyifAy M. S^'VKAN<; Si co 

, v i"izeilają jio ffiiiicii liiirlownvc'. 
'WCHAKKIjCHI,KH,( IASTA I TO' ^ffY, 

"I M /, <>x»,<ij|.ar>.UiV śleiizie-ufizone xttrdvn-• i, •"•jr.VL'i iiiiiry mm iiiiji, flaki, e 
' 'ny KHZdeinu do doirni. 

/ardyn-
<»dw j/imy to-

17 i J!> Market Space, TOLEDO, 0. 

PVTA.K IE S!^ W GHOSERNI 
O CHLEB I CIASTA, 

• WyrfiliiiuiH w jtiekiuni 
» R E X Z 1 X (T E R * A, 

Albowiem są najlepsze,. 

<$©S ADAMS ST, 
\ BKENZIXGKR, "Infon Sn.  UW). 

A 1) W O K A 01. 

TOLEDO. 0.i 

—RYM A R SK A PK A ( 0 U N IA ! ~ 
W> i.i'ni;i u^xelkii'irii ^ui'iiikii 

ffprząż "a ft'oni<\ sbnlł.-t i t. tf. 
takŻH i-Hjifi-iiji. Maiv, (ni i Himcli iimiaikiiwiinycli 

Peter Sattler, 
41 0 Monroe ul. Toledo. 0. 

Naprzeciw Wheeler's Opera Ilonse. 

JACOB poor., 
Zegarmistrz i jubiler, 

KOJłl I KEPEKTJE 
Z^srMiki /.ejrary -ifiiin-». jiieiśiioiiki. oluni/ki 

ślubne, liiaii^Dlfiki, koli /,yki. t»łf. 
—po najtańszy cenach — 

110!) Cherry .>•/. 

^ FAKglJHAK'SON, 

POLECA SWE rsfcfOIJAKO 
A D W O K A T S Ą 1> O W Y, 

Pokój No. S <>radol)iii Hlock, 
R6gulic Jeffer- Tnlfi<lA ffe ioni Summit i uimiu, v» 
JAMES U. SOCTHAKJ), 

ADWOKAT SĄDOWY, 
Ifoom No. 2. Yeager Block, 

119 Madi-o;: st. TOLEDO, a 

—spredaje— 

wapno, cegły, piasak, 
—MORTAR,— 

rury do ścieków, ce
ment, etc. 

Zapytajcie się <> ceny, zanim kupicie 
u innych. ft̂ ĵ Telefon Nr. 490. 

130 WATER F 
TOLEDO, OHIO. 


