
2. A M E R Y K A  W  T O L E D O  O H I O  ,  D N I A  9  K W I E T N I A ,  1 8 9  2 .  

Ameryka w Toledo. 
Wychodzi w każdą Środę 1 Sobotę. 

Kosztuje — — $1.50 na rok' 
A. A. PARYSKI, Iiiii)AKTOR. 

No. 140 St. Clair at., Toledo, 0. 

AGENCI "AMFRYKI." 

ARCADIA, WIS. Kasper Krett. 
BOSTON, MASS.—W. Witkowski, i<ssaiem. 
CINCINNATI. — E.<'zerw Ińsk i. Liberty Ai Cutter 
DTJKYEA, PA.—3.1)oiniikow'-kl. 
DUNKIRK, N. Y.—A. Wiek*, 2S Ermine. 
HAMILTON, O.—II. Bonikowski 5e» Hanover. 
HOMESTEAD, PA. Fr. Wnorowski. 
INDIANAPOLIS.-Si. Dobrzyński, *: Eddy st. 
LORAIN, O.-F. J. Pawlak. 
MINTO, N. D.— Józef Norloch. 
HEW WAVERLY, TEX.-M. Nuka. 
POSKN, MICH.—Fr. Hoffman. 
PRINCETON, WIS.-M. Gwilt 
PLYMOUTH, PA.-St. Kiernożycki. 
P1TTSBCROH, PA.—J. Urabowuki, 18, 20-ta ul. 
PITTSBCRGII, PA. P. Stankiewicz, 1515 Penn. 
80. BOSTON.—K. Malewski IM C M. 
)SO. SAGINAW, Midi.—A. Bielak, 13(13 Ileso flt, 
BT. Lol1 IS, MO.—F. Kalinowski, 2025 Division. 
88. PITTSBURGH, PA. V. J. Mulka, 150 18tl>. 
88. PITTSBURGH, PA .-W. Szewczuga 

1&26 Joeephine. 

TOLEDO,O,, fi KWIETNIA, 1892-
- —i; 

VPIA DO.MOŚCI A M KK VK A NSKIE. 

Ostatnie wybory we wszystkich sta
nach wypadły korzystniej dla repu
blikanów, niż demokratów. 

W pobliżu Constantine, Mich.,far
mer zastrzelił złodzieja, Efraima 
"Wise, który się zakradał do stajni. 

W Saginaw, Mich., zabity był d. 
C kwietnia brakeman, .łan Burkę, na 
kolei F. & P. M., spadłszy z pociągu 
pod koła. 

Tylko ci co nie mają religii, muszą 
ją kupować od księży.... Gdzie nie 
ma ostrej konkurencyi (współzawod
nictwa) tara istnieje haniebne zdzier-
•two. 

KtoŚ z Brook ly na wysłał list 
do nas, ale nie nalepił marki poczto
wej za 2e. Kto ten list wysłał niech 
idzie na pocztę i naklei markę na 
nieiro. 

W Reading, IV, dnia marca, 
podczas odprawiania nabożeństwa,u-
murł nagłą śmiercią ksiądz Joshua 
Sehultz, wyznawca wiary Schwenk-
felder'a. 

W. Ii. Hart (N; Co., w Kshulelii i,  
którzy prowadzili największy handel 
Stalą i żelazem z zagranicą, ogłosili 
bankructwo, z powodu upadku iirmy 
Lehigh Iron Co. 

Okręta przybywające z Południo
wej Ameryki zatrzymane zostały w 
kwarantynie, tj. nie pozwolono wy
lądować pasażerom, gdyż mają zara-
iliwą żółtą febrę. 

W Fort Madison, Ind., 7 kwietnia 
powstał pożar w jatkach lirmy Mc 
.Intosh & Pease. Ludzie, którzy mie
szkali na piętrze, nie mogli się tira 
towae wszyscy, więc Iziewięć osób 
znalazło śmierć w płomieniach. 

Nikt nie słyszał o polakach w K', 
ga, Mich., a jednak oni tam żyją i 
ozvnny bierą udział w polityce. 1\>d-
czas ostatnich wyborów na superwi 
zora wybrany został Piotr Turezyń-
flki. Tak donoszą angielskie gazety. 

W mieście Angers, we Francyi we 
środę ktoś spowodował eksplozyę dy
namitowej bomby pod stacyą poli 
cyjuą. (imach został wstrząśnięty i 
kilku polieyantów pokaleczouyc-h. 
8ledstwo jeszcze nie wykryło praw
dziwych zbrodniarzy. 

W Manistee ksiądz wygłosił nie
dawno ostre kazanie przeciwko pi 
jaństwu. W 1 godzinę po tein ką
saniu ludzie widzieli tego samego 
księdza tak upitego, że nie mógł się 
na nogach utrzymać. Nauka-jak-na
uka, ale pr/ykład nie poszedł w las! 

W Long Island City, N. V., d. ł) 
kwietnia, lokomotywa wyskoczyła w 
powietrze, jakby na skrzydłach, z 
powodu eksplozyi kotła dla braku 
wody. Ośmiu robotników pokaleczo
nych, z których 4 napewno umrze, a 
4pozot.anie kalekami na całe życie. 

W stanie Kansas kobiety mają 
prawo głosować. W pierwszym roku, 
po nadaniu im tego prawa, głosowa
ły prawie wszystkie, lecz następnie 
co rok mniej kobiet głosuje. Świad 
czy to o niestałości charakteru ko
biecego, a wina leży w tem, że ko
biety od małości są przyzwyczajone 
do pieszczot i "zmieniania wszystkie
go na sezon." Polityka widać już nie 
jest modną dla kansaskich dam! 

Ks. Kozłowski z Manistee, Mich., 
pewno myśli, że Bogu milsze jest 
wino, niż dusze polskie, bo sprowa
dził księży aż trzech na 40 godzinne 
nabożeństwo, ale nie słuchali ci "na 
jemnicy" spowiedzi, lecz pili wino i 
wyprawiali orgie hulaszcze... I jest 
to święta prawda, że za to wino nie 
płaci car moskiewski, ale biedny, ro
botniczy lud polski. Tak, ty robot
niku musisz, obdarty chodzić i nieraz 
niedojeść, aby tylko twój "najemnik 
religijny" mógł pić najbogatsze wi
no.... Nie mielibyśmy nic przeciw 
ko temu, gdyby się ksiądz pokrzepił, 
*le jeżeli uchla się tak, jak nie czło

wiek,to trzeba się oburzyć-za krzyw
dę ludu. 

W małym stanie Rhode Island, 
gdzie zawsze demokraci mieli wię
kszość przy wyborach stanowych, w 
bieżący .ii roku wyszli zwycięsko re
publikanie, ponieważ walka toczyła 
się o taryfę. Robotnicy i niezależni, a 
nawet wstrzeniięźliwcy głosowali za 
republikańskiemi posłami. Lud 
więc zrozumiał, że taryfa proteguje 
amerykańskich robotników; fakta to 
wykazały. Z tego rezultatu możemy 
wnosić napewno, że w następnych 
wyborach narodowych republikanie 
zwyciężą, gdyż walka będzie się 
właśnie toczyć o taryfę. Republika
nie chcą protegować amerykańskich 
robotników, a demokraci angielskich 
i niemieckich. 

PRACA I PRZEMYSŁ. 

Telefony zostaną zaprowadzone w 
Cassopolis, Mich. 

W Kalamazoo stanie tłoczkarnia 
oleju mintowego. 

W stanie Michigan cukrowa trzci-
pa wydała ziy plon. 

W Vernon, Mich., wkrótce staną 
warsztaty bednarskie, 

W Grand Rapids założony będzie 
Instytut dla zaniedbanych dzieci. 

W llodge, Mich., jest strajk. O-
strzegamy robotników, aby tam nie 
jechali. 

POŻARY. 

W Indianapolis, Ind., spaliła się 
fabrvka chemiczna firmy "Western 
Ch. Co." Straty *15,000. 

W Otsego, Mich., spaliły się war
sztaty stolarskie gdzie wyrabiano 
krzesła. Straty £7,000. 

North Jackson, O., 8 kwiet., pocz
ta i 6 budynków. Straty #J 5,000. 

Pic|ua, O., 8 kwiet., fabryki Cron-
killa. Straty $>150,000. 

Milton, Ala., C> kwiet., ratusz miej
ski. Straty *84,000. 

Mandau, N. D.,0kw. metodystski 
kościół. 

Hor.ma, La., 7 Straty £50,000. 
Xc w Orleans, La., 15 kw.*2,0< >0,000 

01H'0WIK1>ZI KOI!MNPONDKNTOM. 

Jlazur ir Chictii/o.--- Nazwisk ko
respondentów nie ogłaszamy, ale mu
szą być znane w reda key i. Jeżeli pan 
nie masz na tyle odwagi, aby stawić 
czoło przeciwko podłościom, to le
piej siedź cicho, a nie kryj się za eti 
dze plecy. 

./. Ji.—W Europie gazety są wy
dawane przez rozmaite partye i dla 
t y c h ż e  p a r t  i  j  r e d a g o w a n e ,  w i ę c  m u 
szą się powstrzymywać z wypowiada
niem prawdy bardzo często. W Eu
ropie gazety prenumerają i czytają 
tylko ludzi u zajmujący się sprawami 
społeeznemi, a nie ploteczkami, ani 
sensa* yami, za któremi przepadają 
ludzie prości. Lud nie może i nie 
wolno czytać mu pism, więc też sen-
sacya w gazetach nie ma popytu. W 
Ameryce inaczej. Tu gazety są tak 
tanie, że każdy je może utrzymywać; 
tu gazeta nie liczy na arystokracyą, 
tylko na lud, musi więc tak być re
dagowana, żeby była ciekawą dla lu
du-—tj. sensacy jną. W Ameryce są 
tak zwane "magazyny," które zaj
mują się sprawami doniosłemi, a ta
kie są czytane tylko przez ludzi li
czonych. Lepiej że lud czyta sensa-
eyjne gazety, jak miałby wcale nie 
czytać. Czytanie człowieka zacieka
wia, potem wyrabia pamięć, a osta
tecznie uszlachetnia. 

Detroit, Mich., dnia 2 marca 1802. 
Andrew Wicks Esq., Drogi Panie! 
List pański przyszedł podczas mej 
nieobecności, z tego powodu spóź
nienie w odpowiedzi. Nieszczęśliwy 
A. Sułłek był proboszem w Paris-
ville, Mich., w chwili objęcia zarzą
du dyecezją przezemnie.—Za jego 
złe prowadzenie się—zasuspendowa-
łem go i rozkazałem mu opuścić dye-
cezję, odmawiając mu nawet jedne
go wiersza pisma do innego prałata. 
—Szczerze pański w Chrystusief Jan 
Foley—biskup detroicki. 

Drugą nieszczęśliwą parafią z po
wodu tego Pytasa — czy też Batoga 
— jest parafia św. Wojciecha w Buf
falo. Parafia ta składa się z ludzi, 
którzy poznali się na hurnbugach 
Pytasa i założyli własną parafię. Co 
ci biedni ludzie jednak nie mają kło
potów? Inna narodowość, to by 
dawno odrzekła się i Biskupa i Wia 
iy, żeby musiała to znosić, co tam 
polacy znieśli. Dzięki tylko wy
trwałości naszych rodaków, że wiary 
jlie utracili. Pierwsze, na założenie 
tej parafii Pytas nie pozwalał długo; 
dwa kościoły były zrujnowane, je
den podpalony przez najemników 
Pytasa. Tysiące dolarów poszło 
w niwecz dla zadowolenia zemsty 
tego podłego iiiemęft! A co tam 
księża wycierpieli? Jeżeli który 
jiio chce tak robić, jak Pytas każe, 
tó musi się natychmiast wynosić. 
A co Pytas każe robić?. . .. Po pro
stu powiedziawszy: kraść, oszukiwać, 
ogłupiać ludzi i odprowadzać ich od 
wiary prawdziwej od światła pra
wdziwego! Ksiądz oszukujący pa
rafian, musi się także następnie dzie
lić z dobycaą z Pytasem, a jak nie 
— to precz! 

Obecnie jest proboszczem parafii 
św. Wojciecha młody, niedoświad
czony ks. Lex, który skacze tak jak 
Pytas gra; ale za to parafianie się 
oburzają. 

Korespondent nasz donosi, że ks. 
Lex samowolnie zawiesił administra-
cyą kościelną, wybraną przez pa
rafian, a naznaczył (tylko dla formy) 
ludzi, których może używać za na
rzędzie. Rachunków parafianom nie 
chce zdać, tylko krzyczy o pieniądze 
i pieniądze! 

PYTAS, JAKO DEM0KL1ZAT0R. 

Zdaje się, że Biskup Ryan w Buf
falo co najmniej, po macoszemu rzą
dzi polskimi parafiami. Narodo
wość naszą nienawidzi do tego 
stopnia, że woli wierzyć w kłamstwa 
jednego podłego gbura niemieckie
go |.lohann'a Pytasa], niż .tysiącom 
polaków. Polskie parafie w okoli
cach B.iffalo już wszystkie się skar
żyły na to, że Pytas niepotrzebnie 
się wdaje do ich spraw, —lecz to 
nic nie pomaga. Przeciwnie Pytas 
ma, zdaje się, władzę naznaczania 
wszystkich księży polskich do dye-
cezyi buffaloskiej. 

Niedawno temu, pomimo silnej 
opozyeyi parafian, do Dunkirku na
znaczył biskup niemea Sułka na pro 
boszcza, bo tak chciał Pytas. 

Okazuje się dopiero później, że 
ten Sulke, to jest zbrodniarz i już 
dawno zazuspendowanv jako ksiądr. 
Biskup dyecezyi detroickiej wypę
dził go, za przestępstwa, i nie dał pa
pierów, ale że jest niemcem, więc 
znalazł protektora w Pytasie. 
. (Jto co pisze liiakup Foley o owym 
niemcu Sułku. 

Episcopal Residence, 
81 and 33 Wusiiiniiton St., 

Detroit, Mieli., March 5, 1892. 
A. W ieks, Esq. 

Dear Sir,—Your letter arrived dnrint: my 
absence, linnet* the delay ill answering. The nnt'or-
tuuate K. A, Soulek was Pastor of I'arisville when 
1 took charge of this diocese. On account of mis
behavior 1 KUKpended him and ordered him to 
leave the diocese, refusing to give him even one 
single line to any other Pralnie. 

Yours Faithfully, in Xt 
X John Foley, 

Bishop of Detroit 

A. ATSTIX 
sprzeda jo 

NO. 
Maszyny do szycia. 

W Toledo jest sprzedanych wię
cej tak zwanych "No. U Wheeler <fc 
Wilson" maszyn do szycia, niż wszy
stkich innych wyrobów razem.' Jes+ 
to dowód, że ta maszyna jest najle
pszą. Maszyny te sprzeda je na długą 
wypłatę, a możecie wybróbowae u 
siebie w domu. Zanim kupicie ma
szynę, lub zamienicie swą starą, to 
przekonajcie się u mnie, a spewno-
ścią przez to zaoszczędzicie. 

Potrzebuję agentów. 
Mam 100 dobrych używanych ma

szyn, które sprzedaję tanio, po $10 i 
wyże j. Niektóre tak dobre jak nowe. 
Muszę je wyprzedać za byle co bo mi 
mie jsce potrzebue w składzie. Sprze
daję także olej do maszyn, igły,przy
rządy, itd., oraz reperuję maszyny 
wszelkiego wyrobu. Z uszanowaniem, 

A. AUSTIN, 
317 Adams st., Toledo, Ohio. 

Prni pięćdziesiąt centów 
*0-Ł •miesięcznie, sławna her

bowa medycyna 
jr"8EVEN WONDERS"^ 
leczy suchoty, bóle żołądka, chro
niczne dolegliwości pochodzące z 
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. SPAY1) aptekarz, 
.">02 MON KOK ni. Toledo, Ohio. 

CHCESZ 
SPRZEDAĆ 

Swą farmę? Albo czy masz 
Drzewo do sprzedania? Ozy 

Masz rudę żelazną na swym 
Gruncie, za którą byś 

Chciał mieć pieniądze 
To ogłoś zaraz o tem 

W popularnym dzienniku 

The Pittsburg Dispatch 
Ogłoszenie kosztuje 

Tylko po 1 cencie od słowa. 

Jdlf0 Wraz z ogłoszeniem natęż;/ po
siać należność. 

DR. OHLIGER 
Leczy wszelkie choroby, a -pf.-valine raka, ka

tar, reumatyzm, skrofuły, chroniczne rany itp 
heevty t«k*e z robactwa i tz. 

TAS1EMMKA. 
Nic nie płacisz, jeżeli nie będziesz wyleczony. 

Dr. Ohliger przyjmuje pacyentów pn. 1.4 17ta ul. 
t8, S. Pittsburgh Pa.,od 9do 13 gody., przed po-
hid.; od 1 do 5 po południu, i od 7 do 9.wieczorem 

KURS POCIĄG0W W TOLEDO. 
Czas Rolejowy różni sią, późni o 28 minut. 
Pociągi oznaczone gwiazdkami (* kursują co

dziennie; oznaczone sztylecikumi (+) we wszyst 
kie dnie powszednie oprócz niedziel; zaś odzna 
czone i oprócz soboty. 

Stałe pociągi pośpieszne 
uoiniłjdzy Toledo i Findiay. 
Jeden pociąg kursuje co-
dzienniez Toledo do Indian
apolis o 4 00 pm. Inne po-

1/1/ c.iairi naznat zor.e "codzien-
'-S^niie," kursują pomiędzy To-

ciwcmmTi.HHHILTOHIWYTGKHB;ip,in i Cincinnati. 
UNION DEPOT. 

Przychodzą, Odchodzą, 
*5 00 am... Cin.&Ind. Ex... 10 15 am 

4 00pm. " " " "*3 30pm 
9 00 p m " " " *11 40 pm 

11 35 am... Cin.&Ind Ex... 45 a m 
9 40 a m Cin. Ex. Niedzielę tylko. 
8 40 a m Find & B.Gr. Ex. 6 45 a m 
4 00 p m " " " " 3 :>0 p m 
9 00 pm " " " " 0 05 p m 

1135am " " " " 1015 am 

TOLEDO ANN ARBOR & N. M. 
1115pm Cadillac Mail 600 am 
1 10 p m Clare Ex. 10 00 p m 
9.30 a.m. Mt. Pleasant Ex. 3.20 pm. 

FLINT & PERE MARQUET. R.R. 
DWORZEC UNION. 

Przychod.*3 55 pm. 0dch.*12.01 pm 
» 12.01 pm, " 4.53 am. 

TOLEDO,ST.LOUlS & KAN.CITY 
DWORZEC UNION. 

10 20 p m St. Louis Day. 6 25 a m 
9 20 am *St. Louis Night *5 25 p m 
8.30 a m Delphos Pass. 4 30 p m 

WABASH RAILWAY. 
DWORZEC UNION. 

*8 55 p m Pacific Ex. *12 10 am 
4 15 p m Kansa City Ex. 10 20 am 

*7 40 a m St. Louis Ex. *5 20 p m 
8 00 a m Defiance Accoro. 4 45 p m 

CIN. JACKSON & MACKINAW. 
Dawniej Michigan & Ohio. 

*8 35 p m Chig.& Toledo Ex.*7 35 am 
3 50 p m Mail & Ex. 6 30 p m 

12 10 p m Local 6 10 a m 

TOLEDO & OHIO CENTR. R,Y. 
Dworzec przy Bridge ul., East Toledo. 

3 20 p m Colum.& Cor.Ex. 10 25 a m 
9 00 a m Bucyrus Ex. 5 30pm 

WHEELING & LAKE ERIE RY. 
6 20]) in Pitts. St.& Mar.Ex. 7 40am 
1 55 p in Trough Ex. 100pm 

*9 20 a m Clev it Ń.Y. Ex. *4 50 p m 
4 30 p rn Acomendation 7 45 a rn 

Mixed Oak Harbor *7 45pin 

MICH 1GAN CENTRAL. 
9 1 0 p m  M a k i n . &  D e t . E x . * 5  3 5  p m  

*10 05 a m N.V.& Bost.Ex. *7 45 am. 
*11 30 p m N. Y. Ex. *9 05 p m 
*3 25 p m Detroit Ex. 3 50 a m 

TOLEDO, COL. & Cl'NClNATl. 
90.5 am f Daily Ex. 7.40 a m 
315 p p Express 10.30 a m 
6.35 p m Express + 4.20 p m 

Szanownej Publiczności]>olecawy 
)iaaetpu)<{cych przemysłowców pol
skich, oraz tych co jiopierają jtolską 
narodov'ość. 

S. S. PITTSBURGH, PA. 
Alexander J . K., K):{0 Carson, Fotograf. 
Gajewski T.,Grosernia, c. 2tith ifc Josephine. 
Jackson F., Saloon, Carson av. 
I.utz J., Saloon, '.'Tlił Carson av. 
Sobczak .J,, (irosernia, 17:19 Josephine. 
Szewczuga W.. Ag»-nt AMEHYKI, VW> -Josephine. 
Yochum P., 134-1'Ali, Saloon. 
South Side Brewing Co., -JHOO Josephine. 
Kifer Kaz. 75-llth, polski Przedsiębiorca Pogrze

bów.—Ktxlacy popierajcie swego. 
Jankowski i. R., 1221 Carson st. Polski Saloon, 
po'pp And., 68-12th, Saloon. 
Bercher John, 1508 Carson, Saloon. 
U dick W.J,, 145 So. 12th, Salon . 
Threnhauser J., 2 Diamond Square, Saloon. 
Kirk it Boyle, 4-j 27th st., Sal<iov. 
Hick Win. 2702 Carson, Polski balwierz. 
Bleichner Ceo. 22(1S Carson, Sędzia Pokoju. 
Gamble John, 1119 Bingham, Salon. 
Lippert G. L. 2ti00 Carson, Saloon. 
Funk A. 48-- 27th, Skład piwa, wina i likierów. 
Dr. Mennii.' L., 29<>1 Carson st. Doktór medycyny. 

PITTSBURGH, PA. 
Blaszak Jan, Kzrfv.nik, 2734 Penn av. 
Brzozowski. 2781 Penn ave., Hotel i saloon. 
Brzozowski A-, Towary łokciowe. 2648 Penn av. 
Grabowski J., Agent AMKHVKI, 18-30th st. 
Richter L., Obuwie, 2728 Penn av. 
John Six, 2S88 Penn ave., Piekarz. 
Karol Heńka, Brereton ave., Grosernik. 
Górski M., 2009 Penn av. Rzeźnik. 
Sehultz P., 1523 Penn ave., Rzeżnik. 

ALLEGHENY CITY, PA. 
r. Nogowski, 45 Summit st. Budowniczy i kontr. 

CINCINNATI, O. 
Czerwiński Edward, Saloon, oraz agent nierucho

mości, kurt okrętowych .i zabezpieczenia, cor, 
Liberty Jt Cutter streets. 

Mikołajewski, Saloon, W. Liberty st. 
Poradziński Wł., saloon, 225 Cutter st, 
Marcinkowski J., saloon, 668Central av., i restau 

racja .*52 Central ave. 
Borucki Teofil, saloon, 207 Clinton st. 
Klimkiewicz T., saloon, 391 W. Liberty st. 

HAMILTON, OHIO. 
Pocie] K. C.,  adwokat, Room 1H-17 Reily Block, 

ST. LOUIS, MO. 
Jankowski V., Saloon i hotel, 1801 N. Broadway. 
Krajewski M., Qrosernia i Saloon, 1443 No. 21 st. 

100,000 AKRÓWJUszczęśliwiajcie się sami i fa-
^asz!l przez zabezpie

czenie snhie własności zakupnem farmy w flOFA PARK I 
PL LASKI. Nowy Rok zastał nasze przedsiębiorstwo tak 
silnem, rzetelnem i kwitnącem, jakimi byiy wszystkie poprze 
dnie lata. Wieloletnią ustawiczną pracą w naszej kolonizacyi 
nabyliśmy takiego doświadczenia że je możemy użyć jak naj
korzystniej na najlepszy rozwój dalszej naszej kolonizacyi. 
Dla tego każdy powinien się poczuwać do koniecznej oszczę
dności, na zakupienie ziemi w naszej kolonii ku zachęcaniu 
innych do tego. Zadowolniliśmy już setki familij naszą sprze
dażą i możemy zapewnie setki innych, że ich uczciwie farma
mi obsłużymy. Zaręczymy, iż mamy na to ziemi zadosyć. Ce-
ny i podatki (taxy) niskie, a warunki dogodne. Proszę zgła
szać się po kalendarze na rok 1892, po mapy i cyrkularze. 

J. J. H0F LAND 00. 119 West Water Street, 
[MILWAUKEE, WIS. 

Grunta 

Poznan, 
W CLARK CO., WIS. 

Ziemia dobra, blisko miasta fabryk i stacy: kolejowej, i Polskiego' 
Kościoła. Mapy wszelkie bliższe mformacye każdemu przesyłamy bez
płatnie. Piszcie do: 

SŁUPECKI ^ CO., 
4! 2 MITCHELL ST., MILWAUKEE. WIS. 
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I Urodzajna Rola 
I piękne położenie jest w nowej kolonii polskiej 

Trzy Jeziora (Three Lakes), Wis. 
O runt ten porosły jest pięknym lasem nie ciętym, a kto 

kupuje grunt, kupuje i drzewo na uini się znajdujące* Farmy 
te leżą nad pięknemi jeziorami, blisko miasta i stacyi kole
jowej, oraz u.iszych tartaków do rznięcia drzewa. Ceny w ną-
sfcępnych \' ICH bardzo niskie, warunki kupna przystęp-
iift, wyplata HiuTHiFczas, niski procent. Kupujący g'runt mo-
ii,j; ;io«Jtać dobre zatrudnienie u nas, w tartakach. J?o mapy, 
ot»isy itd. pisać wprost do: 

Lite Laud it Lumber Co, 
112 Wisconsin Street, 

MILWAUKEE, WIS. 
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sn: ZAPOMINAJCIE ZOUAC/YĆ 

Dobrego Samarytanina, 
Króla Lekarzy! 

Który ])Osiada dyplom z sławnego 
Kolegium Marsh'a, z Albany, N. Y. 

SPECJALISTA >A OCZY I USZY. 

Powie każdemu na jaką chorobę jest 
cliory, nie pytając się o nic. 

P o r a d a  d a r m o .  
podejmuje siq loozyć żadnej choroby, któ-

rejby nie lunął /.a nie do wyleczenia. Praktykuje 
|>rzen401at jako lekarz,a jako specjalista przez20 
lat; WH wszystkich krajach jest dobrzeznaiiv. Le
czy wszystkie choroby chroniczne, fhoćbyinni 
doktorzy uzna!: waszą chorobą za niewvieczalna, 
to ]>OI;KY SAMARYTANIN może W;.n pomódz. Ty
siące ludzi ju-ł wyleczył, kt >rzy dln^o cierpieli, 
anienio^ii być pr^ez ini-yca lekarzy wyleczeni. 
Ludzie ci ws/tjdzie ro/.^nv/,t)ją .mit) D<IRI>K(.O SA MAKTTAMNA, i swym zna'omyni yo polt.ają. 

Leczy on wszystkie zastarzałe choroby, pciśnienia epileptyczne, sji.izniv, iiaraliA, dv 
Matyztn. nierfgularność systemu, ból siłowy, iiftiral<rją, febrą, krosty, skropufy, katar, c 
lądka, dropsją, choroby kiszek, słabości kobiet i wszystkie choroby prywatne. 
>Porada prywatna i w sekrecie zachowana. Jeżeli nie możekto przyjść do doktora o 

że napisać swój adres, wiek i i>rz.vsłai< i rochą włosów, oraz -J ceni. iiiarke pocztowa, 
aostanie udi>owiedź lihtowną. Wszystkie listy należy pisać 

dychawfcą, ren-
ierpienia to. 

osobińcie. to mrv 
to natychmiast 

Przyjmuje pacyentów w swym ofisie pod nrem 607 Monroe ul., na pierw-
szem piętrze od frontu, i udzielam porady darmo w każdą Sobotę i Nie
dzielę. Stale będę w Toledo codzień od 22 Marca do 12 Kwietnia 1892. 
Godziny Ofisowe: od 7 rano do 9 w wieczór. Moja' cena jest umiarko
wana dla każdego. Biednvch leczę darmo. 

607 MONROE ST., 
T O L E D O ,  O H I O .  J.H.ANDREWS, M.D. 

- B E E - H I V E ;  
Stroje Damskie 

-Na sezon-

Wiosenny i Letni. Wszystko nowe. Sta
rych rzeczy nie mamy! 

Zawiadamiamy publiczność, że z rozpoczęciem sezenu wiosennego, nie 
nie mamy nic a nic ze starego towaru ani stylu w naszym storze. Stroje 
damskie i kwiaty nowiuteńkie. W zeszłym lecie wyprzedaliśmy wszystko-
oprócz marynarskich kapeluszy dla dzieci, wartości $27.53, które s% 

zawsze tak dobre jak nowe. 
Nowe kwiaty, pęczek po 10 c., 12 c., 15 c., 20 c., 25 c., 35 c., 50 c., 75 c.y 

Nowe kapelusze — najnowsze modele po 50 c., 75 c. i $1. 
Nowe wstążki, nowe sznurówki, nowe koronki, nowe czapki dla dzieci, 
pierwszej klasy obszywki i hafty. Ceny nasze daleko niższe, niż w innych 
storach. 

Polscy subjekci: S. Jokiel i J. Idzikowski. 

Fisher, Eaton & Co., 
BEE-HIVE. 1«J5 i 137 Summit str. 


