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Zmartwychpowstał! 
.Jesus Clirystnst nauczał prawdy, 

kt?»ra wiele szkodziła, rządowi, fary 

zeuszotn. Lud prawdę zaczął pojmo

wać i gdyby ją '>ył całkiem pojął, to 

wyzyskiwacze i oszuści byliby za swe 

przestępstwa musieli odpokutować! 

Lud byłby się zrzekł "opieki" fary 

feeuszów i rządu! Faryzeusze, fałszy 

wi księża, rząd, "uczeni," nikt nie 

, mógł prawdziwych faktów zastąpię 

fałszem! Postrach zapanował potnię 

dzy wyzyskiwaczami! Chrystusa nie 
można było przekupić, Chrystusa nie 

można było powstrzymać od głosze

nia prawdy! Wszyscy przeciwko nie

mu głosili fałsze, a on sam skutecz

nie je odpierał prawdą. Nie mogli te

go wytrzymać faryzeusze, (starożytni 

kropidlarze).  .  . .  postanowili  więe 

zamordować Chrystusa, aby prawdy 

nie głosił. Morderstwo spełnili! Leez 

nie mogli zamordować tej prawdy, 
którą Chrystus ogłosił! O, nie!... Ta 

prawda ożyła!.. Chrystus zinartwych-

po wstał!... 
Ażeby faryzeuszom nowoczesnym, 

, królom i urzędnikom brzypominąć, 

że prawdy nie zabiją, choćby zabili 

człowieka, który ją głosi, co rok 
lud chrześciański obchodzi święto 

Zmartwychpo wstania. 

Pamiętajcie o tem, wy, co stawia

cie ua ludzi, którzy głoszą prawdę! 

•lubienice! 

Pamięta jcie wy, kłamcy, hypokry-
ci, intryganci, wy, eo chcecie lud w 

ciemnocie utrzymać, aby go wyzy-

»ki wać.. . . pamiętajcie o znaczeniu 

Zmartwychpowstania! Pamiętajcie, 

4e noc,czyli ciemnia wielka, skończy 

aię! a wy poznani będziecie w całej 

*%wej ohydzie! 

W tym wielkim dniu rozpamięty

wania, zaprzestańcie swych niecnych 

Czynów! 

Niecli prawda zmartwychpowsta-
ftie! 

Alleluja! 

KAOROiĆltY I NAP ADV. 

Amerykańskie prawo kryminalne 
nie karze za nazwanie' kogoś "kłam
cą." Nie możemy więc kryminalnie 
tikarać ani małego Wierciołka, ani 
jego kolegi IJrzęczka. Procesu cywil-
liego nie możemy im wytoczyć,gdyż 
ich dzikie napaści nie szkodzą nam, 
lecz dużo dopomagają. Od czasu jak 
"Wierciołek wydaję swą gazetę nasza 
Cyrkulacya powiększyła się w trój-
nasób. Możemy to stwierdzić kwita
mi pocztowemi lub nas/emi książka
mi. W Toledo Ameryka ma 30 razy 
tyle prenumeratorów, co organ 

4  \V ierciołka; nawet w parafii św. Ja
dwigi, gdzie teronjzm z ambony i z 
mityngów jest szerzony,—Ameryka 
tna więcej prenumeratorów, niż wy
chwalany i polecany "organ." Maty 
\\ r>erciołek wysyła swej gazety lf> 
funtów, to znaczy około -00 egzem
plarzy, a połowa idzie do gazet na 
wymianę i do agentów gratis. W o-
Statnioh 3 tygodniach "•organ1 1  (po
dobny do itahańskiego) jest rozsyła
ny darmo,i tak: 3 tygodnie temu uo-
szło 30 funtów, następi i i 32, w o-
statnim tygodniu 24. Więc w prze 
tiąg«tyl ko 3ch tygodni pocz fa zwró
ciła im 12 funtów odmówionych ga
zet. Ludzie nie chcą nawet darmo te
go organu (czyli katarynki) czytać. 
Pokwitowania, która są ogłaszane,to 

sW <'-.iA-lJt. JLłJ? *•-<•- C v 

są po większej części fałszywe lub 
powtarzane co kilkatygodni, dla*o-
tumanienia Judzi. Moglibyśmy dużo 
powiedzieć o wartości moralnej 
brzęczków, lecz to wcale niepotrzeb
ne, gdyż polacy w Toledo, jako też i 
amerykanie, znają ich aż nadto do
brze. 

Na wywody "Kuryera" milwauc-
kiego, odpowiadamy tylko tyle: Po
lacy w Toledo nie upadli tak nisko, 
aby morderców uważali za swych 
przewodników!.. Panie Neuman, je
żeli chcesz coś powiedzieć o stosun
kach naszych, to tu przyjedź'i prze
konaj się; tymczasem zaś bądź Pan 
łaskaw pilnować swych interesów w 
Milwaukee. 

KELUtJA. 

Któż policzy t«» i imotrie roty nowiarzv,  
Co tu »ią wzięli  już do ostatniej  i»arz.v 
Iły zburzyć wszystko, co tylko jest  start;,  
A założyć nową,"n wygodną wiarę.  

Która namiętności  nie przeszkadza w niczem 
W swawoli  żyć można z bezwstydnem obliczem, 
Lczitcia i>iiniienia to tylko wstydzi,  
Kiedy nizko&ć obce oko widzi.  

Uprzedzenie bur/y Chrystusa pniach stary,  
W którym .--ii;  mieszczą wolności  ludzkiej  dary 
WOIIIOPĆ i  równość główne clirzepćjan prawa 
Dla których M<J spełniła ollara krwawa. 

7'ein—co reformatorzy nowi budują-
Świata nie poprawią,  lecz więcej  zepsują.  
I. i i/ue f iunienia już swawola przenika 
I szlachetna cnota ze ,serc Indzkicli  znika, 

. lerzące vie między ludem bezbożne nauki 
W cnotach chrześci jańskich czynią wielki  luki  
I tak ze dnia ua dzień ludy cześć swą tracą, 
Udyż więcej  za zbrodnię niż za cnotę płacą.  

Nienawiść zrobiła . już kroki olbrzymie 
. leszcze maleńko, świat  stanie w krwaw.un dymie 
Zpędzone narody w i i i i l jonów gromady 
Sypną z luf  pociski  dla własnej  zagłady, 

A któż to pos'awi lakię groźne krzyki,  
Co się przywitają piekielnymi ryki.  
Aby wydrzeć'  duszę z ciał swych biednych braci.  
Stawią się ogólnie hezsmnicuni kaci.  

<'óż to za przyczyna tej  be/sumienności,  
KtCrą tchną uczeni jak i ludzie prości  ? 
— Oto brak w iary którą depcą żuchwa Ice, 
A lud zać ciemny jak dziesięć letne malce.  

O! i  w tych irroiny straszliwe uderzą 
Co na tym świecie podłość tylko szerzą.  
Oto ich upadku godzina już bi je,  
Jeszcze maluczko a skręcą dumne szyje.  

Na zakończenie jeszcze i  to ogłoszą 
/rozumieć tylko dobrze, każdego proszę.  

Słowo Chrystusa z  naturą się zgadza; 
Onoonej  nic a nic nie zawadza.  
Mądiale świata już go nie wywrócą, 
Po próbach ludy znow do niego wrócą.  

Jf . Janus::. 

WESTCHNIENIE. 

Ojcze nasz,  Boże,  który jeste 
bie,  

My łzawe oczy wnosiip dziś  
bi  i-,  

Ho sercu nasze od wielkieo-o 

o Cit  

Ni.  śł(  (  )  I 'anie nasz,  

na.szą straszną 

mają uzi 
Królu,  

V widzisz dobrzi  
dolę,  

'y czujesz z nami okropną niewolę, 
Tobie nie obce jest ich obchodzenie, 
O Panie... daj nam, daj oswobodze

nie, 
Od tych złych ludzi, l'trwała j w nas 

wiarę, 
Daj nam tę ufność, że co jest nad 

miarę 
Znajdzie swój koniec, że przyjdzie 

dzień przecież, 
W którym ujrzymy wolną naszą ma

cierz! 
Wolną od 

ludzi, 
Których sam widok wstręt nam w 

sercach budzi. 
O, fanie lioże! tyle lat czekamy, 
l'1'ni w Twą pomoc, że zagoisz bliz

nę, 
Co krwawi serca-—wyzwól nas, bła

gamy, 
Daj nam dzień jasny, wróć nam, 

wróć Ojczyznę! 
J^it.o'inka. 

czartów w postaci tych 

CZE.M l'! — 

Czemuż to z łona tysiąca 
Gwiazd złotych, ta moja właśnie 
Rzucając nieba i słońca, 
Opada w przestrzeń i gaśnie? 

W krainę śmierci i mroku, 
Po szlaku ognistym bieży, 
Choć pełna jeszcze uroku, 
Już do zamarłych należy. . .. 

Wszakże świeciła, jak inne, r  

Płomieni żarem iskrząca, 
I lata tnoje dziecinne 
Stroiła blaskami słońca. 

Wszak gwiazdą była mej doli, 
Przeznaczeń moich i losu, 
Wśród życia trudów, swawoli, 
Myła mi kwiatem lotosu.... 

Czemuż więc z łona tysiąca 
(«.viazd złotych, ta moja właśnie, 
Rzucając nieba i słońca, 
Spada dziś w przestrzeń i gaśnie?... 

./<tnien<'zyk. 

Neotltka. 
Młoda izraelitka chcąc zmienić 

wyznanie. 
Do chrztu przy katolickim stanęła 

kapłanie. 
—"Czego chcesz od kościoła?"— 

kapłan chrząc ją bada.—-
- "Męża'1  -spuściwszy oczki,skro

mnie odpowiada. 

NOWINY KRA.T0WK. 

Podczas powodzi w Mississippi, o 
której już donosiliśmy, ogółem zato
piło się około 200 osób. Wczoraj 
znów wylały rzeki Coosa i Tombig-
bee. Pola przedstawiają się, jak nie
przejrzane morze. 

W Port Huron, Mich., Herbert 
Hough, 18 letni chłopak, skazany na 
4 lata do stanowego więzienia za na
padł na () letnią Nellie Pratt. 

W Freehold, N. J., we środę po 
wieszono Ludwika Harriot za to, że 
w zeszłym roku zamordował panią 
Leonard w Atlantic Highlands. 

Robotnicy na tramwajach elek
trycznych w Wayndotte, Mich., za-
strajkowali. Chcą większą zapłatę 
tramwaj, żeby ich odwoził do De 
troit,. 

W kopalniach Peninsular w Hou 
ghton, Mich., we czwartek zabity zo 
stał .lan Markowski, górnik, zpowo 
du eksplozyi dynamitu, który miał 
w kieszeni. 

ZAOSZCZĘDZONE DLA TOLEDO. 

W "When Clothing House" wyprzeda
ją ubiory i galanteryą, wartości 
820,000. 

Pisma polskie życzą swym czy*el 
nikom WTielkiej Nocy, tj. ciemności 
—my życzymy naszym czytelnikom 
WTesołego Alleluja na Zmartwych 
powstanie! 

W Saginaw, Mieli., we środę wpa 
dło dziecko pani Osmond do studni 
Matka poleciała na pomoc dziecku 
ale też wpadła do studni, a wreszcie 
przyleciała pani WTaters na ratunek 
I»-cz i ta się utopiła. 

Pan Rewerski donosi z (.i rand Ra
pids, że dwóch Polaków zostało prze
prowadzonych podczas ostatnich wy
borów na urzędników: Ob. Damski 
na aldermana w 7-mej wardzie a ob 
.1. Lipczynski na konstablera-w 4-tej 
wardzie. 

W Scranton, Pa., d. 13 b. m. była 
eksplozya w fabryce, prochu Moosa 
Zabici: Jan Gibbons, George Carew, 
Edward Vanderberg, James Coal-
baugh i dwóch z nieznanymi nazwisk 
I 'otom powstał pożar i dom zniszczył 
całkowie. 

Pomiędzy "cowboys" i złodzieja
mi bydła w Wyoming we wtorek i 
środę były krwawe bójki. Wykryto, 
że przewodcą bandy złodziejskiej był 
demokratyczny polityk wpływowy 
.1. Klagg, którego też pastuchowi© 
zabili. Pięciu rabusiów zabito. 

W1 'ort  l luron, Mich.,  panna Nel 
l ie  Mc Clayton zaszła w delikatny 
stan przez znajomość z Karolem Ma
cka y.  Kawaler  chciał je j  w nieszczę
ściu pomódź i dał je j  trucizny,  ale  
pewnie było t e g o  zadużo, bo panna 
się  otruła.  Mackay został aresztowa
ny, ale ludzie s ię  zbierają,  aby ę'o 
powiesić natychmiast.  

K roni  idh rze zakazują prenumero
wać pisma: Zgodę, Amerykę, N'owt 
Zycie, Echo itd. Do jednych z tych 
"bójkoterów" należy ks. Bogacski w 
Posen, Mich. Lecz jak Ameryka 
przyjdzie, to on ją kro>lnie naszym 
abonentom. Więc według zasad kro-
pidlarskich to wolno gazety postępo
we kra&r, tylko nie wolno prenume
rować. 

Z Baltimore donoszą <» kwietnia; 
Józef Drzymała, krawiec wszedł 
wczoraj po południu do swej pra
cowni i posłał po piwo. Sam nalewał 
szklanki swych robotników, do swo
jej zaś wsypał trucizny, poczem ją 
napełnił. Pili wszyscy razem a Drzy
mała rzekł: Częstowałem po ostatni 
raz i wypiłem ostatnią szklankę pi
wa. Wypiwszy Drzymała schwycił 
się jedną ręką za głowę, drugą per-
łożył na żołądku, upadł na krzesło i 
umarł. 

— Ach panie, jakie tu szalone go
rąco na tym balu. Dorad/, mi pan co 
na to robić? 

—Wziąść gorąco do jakiego pu
dła jak pączki—i przesłać go w pre
zencie tym, którzy marzną w nieo-
palonych izbach. 

—Myśl dobra i kto wie, czy Edi
son na nią nie wpadnie—<»le pan je
steś jak widzę kostyczny. Jeżeli ma
rzną to ich wina. 1 Ma czego nie tań
czą? Byłoby im gorąco, jak mnie w 
tej chwili. 

Właśnie jeden z tych biedaków 
wpadł na ten sam pomysł i dzieciom 
z zimna płaczącym kazał dla rozgrza
nia się tańczyć i skakać—ale nieste
ty dwoje z nich nóżki złamały—bo 
były całkiem skostniałe. Służę pani 
walc się rozpoczyna. 

—Nie chciałabym pójść za pana. 
—Czemu? 
- -Boś okrutny szyderca. 

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

milton, wyrabiają najlepsze piwo: 
Pilzeńskie, kulmbaeherskie, Wie
deński i Lenk'a Extra Pilzeńskie ex-
portowane, 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 Ihtownie. Telefonu No. 39ó. Pk 
TKR LKNK, Prez.; JOHN HUEBNER, 
Supt. 

POSZUKIWANIA. 

Józef Zuber, który przyjechał do 
New Yorku w r. 1889 i tain praco
wał jako pozłotnik, poszukiwany jest 
przez brata. Frank Zuber, Argenta, 
Ark, 

Wielka firma handlowa przysłała 
do " When Clothing House" rzeczy 
za §20,000 i mają być wyprzedane 
w ośmiu dniach. Firma owa wie, że 
my sprzedajemy najwięcej towarów, 
nam więc przysłała te ubrania do 
wyprzedania. Wyprzedaż rozpocznie 
się w sobotę d. 10 Kwietnia (nie 
wcześniej) a trwać bęlzie tylko do 
23 Kwietnia. Ażeby ludzi przekonać 
jak tanio te towary będą sprzedawa 
ne, podajemy niektóre ceny: Męskie 
kaszmirowe ubranie, warte $10.00 
będzie sprzedawane po $4.10; ubra 
nie kaszmirowe co warte #1'3 lub $13, 
tylko po $6 i $6.T)0. Męskie ubrania 
na wpół z wełną, co warte $lTł, &1() 
i $18, będą sprzedawane po $7.00, 
$8.00 i $8.50. Męskie wełniane gar
nitury i mięszane z jedwabiem, co 
warte $20 i $22, sprzedamy po $9. i 
•S10. Mamy 350 ubiorów dla chłop
ców w 25 gatunkach, które sprzeda
my po 95c. Ubrania do Komunii Śłv. 
mamy w 50 gatunkach, co warte po 
8, 10, 12 i 14 dolarów, sprzedamy po 
$3.50, $5.50 i $7.50. Mamy tysiące 
innych ubrań, ale mało miejsca tu 
aby je podać. Cpodnie dla robotni
ków, które warte 50e i 75c, u nas po 
38c. Koszule, wartości 50c,75c i $1., 
u nas po 3Sc i 42c. Szelki, wartości 
20c i 25c, tylko po 7c. Pamiętajcie, 
że te ubiory były wszystkie przygo
towane na bieżący sezon i są naj
modniejsze. Mamy żakiety, kurtki, 
czarne ubrania, tużurki, palta itd. 
Kto chce piękne utranie niech zaraz 
przyjdzie i wj bierze co lepsze. Dla 
storników poiskich opuszczamy zna
czny rabat. Wyprzedaż rozpocznie 
się akuratnie w sobotę H> Kwietnia, 
przy narożniku ul. Summit i Monroe, 
gdzie wszystkie tramwaje dochodzą. 
Pamiętajcie na No. 41 i 43 Summit. 

WHKN Ci-o'iiiixi. Hm SE. 

The Eagle Brewing Co. 
'W yrabiają 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, TUK EAOI.K BI:KWIN<; CO. 

725 Michigan st, Toledo, O. 
GK<>. Suri.Tz, WM. SIOKIST, 

Manager. Supt.rin'd. 

100,000 fUszczęśliwiajcie się sami i fa-
'niHę Waszą przez zabezpie-

czenie sobie własności zakupnem farmy w I10FA PARK I 
PUŁASKI. Nowy Rok zastał nasze przedsiębiorstwo tak 
silnem, rzetelnem i kwitnącem, jakimi były wszystkie poprze 
dnie lata. Wieloletnią ustawiczną pracą w naszej kolonizaoy* 
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-
dnosci^na zakupienie ziemi w naszej kolonii ku zachęcaniu 
innych do tego. Zadowolniliśmy już setki familij naszą sprze
dażą i możemy zapewnić 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 zorła 
szać się po kalendarze na rok 1892, po mapy i cyrkularze:" 

J. J. H0F LAND 00. '"SwiSci! wiś." 

Grunta 
'w Polskiej Kolonii 

Poznan, 
W CLARK CO., „io 

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

SŁUPECKI CO., 
U 2 MITCHELL ST., MILWAUKEE. WIS. 

i  polecamy z chęcią dobrego 
icte Dra Ludwika Meiniip a,  

NOTATKI Z POŁID. PITTSBURUA. 

Kropie sw. .Inna. Najskuteczniejszy środek rd 
bólów żołądka, od uwałtowue^o rozwolnienia.,  co 
ię czysto zdarza podczas letnich upałów: od i i ie-
trawnogei,  od rwania w kiszkach itd.  Krople te 
i ndole leczą wszelkie choroby żołądkowe u dzie-
i.  Sposób używania jest  po "polsku im butelce,  
'ena butelki  i)  i 'nic.  Jedynie dostać je  móżna w 

aptece II.  Finkelpearł a.  I 'enn ave.  i  ; !4T Fifth 
Pittsburgh Pa.  Ola zamiejscowych posyła

my, irdy prz>ślą należność.  
Kodakom naszym polecamy 
karza,  i inianowi '•  

który ma swą kancelaryą i mieszka pn. -jHOt ćar-
onul.Dr.  M. posiada długoletnią i dobrą prakty

kę.  a słowa jł»s;o siQL'a daleko, jako dobrego leka
rza.  Jeżeli  kto z naszych rodaków będzie potrze 
bowal doktora to radzimy udać.  s it i  do I)ra St.  
Można sit}  z  nim rozmówić po angielsku lub po 
niemiecku 

Wm. Zoeller,  1807 Oarson ul.,  s .  S.  Pittsburgh, 
przedaje prawdziwy "Black Gin," który jest  bar-

l/.o dobry na chroniczny katar,  mokrz,  taniecew. 
Wita.  reumatyzm, dropyve, ból  w plecach, cier
pienia kobici  e  itd.  Hutelka kosztuje $1, a bu-
elek za #ó. 

Kt o chce mieć tanią,  a drobną wódkt}.  niechaj  
ię  uda do V .  Itosch, "JJI4 • 'arson il l . .  SS. l ' i t ts-

buri . 'h.  Sprzedaje on doskonałą "Tocieszycielkę 
Trapionych" po $1.25 za salon. Zarazem ma na 
kładzie piwo. w ino i rozmaite l ikiery.  

Po muzykantów! . leżeli  chcecie nabyć sobie ja
kikolwiek instrument muzyczny, albo organy lub 
fortepian, to immiętajcie,  najtaniej  możecie to 

ać u I ' l l .  Kothledera,  ]>n. 113] t 'arson st.  w S.  
S.  1 ' i ttsbnr^u. Idźcie na przekonanie.  

Firma "Krnst  Ilauch i  Synowie" przy ro<*u ulic 
i  Sarah, w s .  S.  Pittsbnrjru,  wyrabia najlepsze 

tiwo lagrowe. Kto nie ma apetytu, a  chce być 
zdrowym i s i lnym, powinien teiro piwa spróbować. 

'/ii"; 

v̂ : 
•}•»«* s 

vM-i.: 
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's ii'i 

•KM/US 

KVi, 

Urodzajna Rola 
I piękne położenie jest w nowej kolonii polskiej 

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

kupuje grunt,, kupuje i drzewo na nim się znajdujące. Farmy 
te leżą nad pięknem! jeziorami, blisko miasta i stacyi kole
jowej, oraz naszych tartaków do rznięcia drzewa. Ceny w na
stępnych t)0 l>\3 ACIf bardzo niskie, warunki kupna przystęp, 
ne, wypłat.a""ia'"(il"™l"cz;is, niski procent. Kupujący łcrunt mo
gą dostać dobre zatrudnienie u nas, w tartakach. Po mapy, 
opisy itd. pisać wprost do: 

•5i?: 

DH. OHLIGER 
Leczy wszelki*;  choroby, a specyalnie raka, ka

tar,  reuniatyzin, -krofuły, chronii  zne rany itp.  
"  ecxv także z roiiactwa i tz.  

TASIEMNIKA. 
Ni<'nie płacisz,  jeżeli  nie będziesz wyleczony. 

Dr.  Ohliirer  przyjmuje pacyentów pn. 174 l t ta ul.  
wS. S. Pittst)ur«h ł'«.,od9d<> lv! irodz. przed jro-
łud.:  o<i 1  do."> po (.ołudniu, i  od 7 noi» w ieczoreip..  

lilieli&Bi lioit 
wyrabiają i  sprzedają najtaniej  

MW W TH> Tf B7* I WSZELKIEGO RO I9M fili łftstl,.1 *riś I D2A.IL',  JAKO TO: 
Łóżka, szafy,  stoły,  krzes 'a,  i  t .]».  Przyjdźcie do 

nas i  przekonajcie sie o cenach. 
No. ł»85 South st. Clair st. TOLEDO,0* 

Three Lakes Laud if Lumber 
112 Wisconsin Street, 

MILWAUKEE, WIS. 
ft# Il l  III 11 l i t  I i i . i f  •••••II  :  ViV 

/łi %«»ft* w *>*«• -sus* h* h* 1& it* 

Sik Hip 
:v\K. 
• I f f  

*v\k. 

:v\K> 
sift-

= •71̂  
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Nit:  ZAPOMINAJt' ih AOJiA( /YĆ 

Dobrego Samarytanina, 
Króla Lekarzy! 

Który posiada dyplom /. sławnego 

Kolegium Marsli'a, z Albany, j\\ Y. 

SPECJALISTA NA OCZY I USZY. 

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

P o r a d a  d a r m o .  
Nie podejmuje sit}  leczyć, żadnej  chorobv, któ-

rejby nie uznał za nie do wyleczenia.  Praktykuje 
przez 40 lat jako lekarz,a jako specjał ista pr'ze/,20 
lat;  we wszystkich krajach jest  ( lobrzeziianv.  Le
czy wszystkie choroby chroniczne.  Choćby'inni 
doktorzy uznali  waszą chornbQ za l i iewylecżalną 
io DOISKY SAMARYTANIN może-.van pomódz. Ty
siące, ludzi  już wyleczył,  którzy długo cierpieii,  
aniu mogli  być przez innvcu lekarz.v wyleczeni '  
Ludzie ci  wszędzie rozchiszają mie'r  
MAKYTANINA, I swym 

JĄ MIĘ DOBI'KI.O SA 
zna.lomym go ]iole -;i ją.  

dychawicą, rec> 
ierpienia żo. 

Leczy on wszystkie zastarzałe choroby, poiśnienia epileptjxzne, ppazm v naraliż dv, 
Matyzm. meregnlarnosć systemu, ból  głowy, neuralgj^,  febr^, krosty,  skropliły,  k.(itar,  c  
ląuku, clrf>jti,  clun'olty kis/^k, słabości  kobiet  i  wszystkie choroby prvwatne.  

i  w sekrecie zachowana. Jeżeli  nie może kto przyjąć do doktora osobiście,  to 
res,  w ie<v i  przysłać troclią włosów, oraz ' i  ceiu.  markq pocztowi,  to l iatychn: r. l istowną. \\ szystkie l isty należy ]>isa<5 

> Porada prywatna i w sekrec 
że napisać swój adr 
uostauic odi-uwiedż 

mo-
liatychmiatt.  

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. Biednych leczę darmo. 

J. H. ANDREWS, M. D. Tl FFILT «ST
H", 

FELIX KUSZ 
POLECA KODAKOM 

WĘCwLE, DRZEWO I DRZAZCiI 
DO OPAŁU. 

Mam własny skład, nie opłacam żadnych pod-
affencików, wiłjc tu każdy dostanie udem nie rze
telną \\uu*i i  dobre \\<gle.  

Skład: cor. Hamilton X Junction av 

Scientmc American 
Agency for 

PATENTS 
TRADE MARKS, 

OCS'ON PATKNT^ 
COPVRIOHTS, «tc. 

B"or information and free H»**<Jbook write to 
MITNN A CO.. 361 BRO* AY , NEW YORK. 

Oldest bureau for seov . patents in America, 
•rery patent taken out by nn is brought before 
toe public bjr a notice given free of charge in the 

Scientific J^werwati 
Larcest clrculatlo.i of any scientific paper tn the 
world. Splendidly illustrated. No intelligent 
man should be without it. Weekly, &3.0Q a 
{ear; *1.50 si* months. Address MIINN 4 00. 
V UBŁ1SHEBS, 861 Broadway, New Vork. 

" 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 nsszym storze. Stroje 
damskie i kwiaty nowiuteńkie. W zeszłym lecie wyprzedaliśmy wszystko 
oprócz marynarskich kapeluszy dla dzieci, wartości $27,53, które s% 

zawsze tak dobre j'ak nowe. 
Nowe kwiaty, pęczek po 10 c., 12 c., 15 c., 20 c., 2o c., 35 c., 50 c., 75 c.,. 

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

Polscy subjekci: S. Jokiel i J. Idzikowski. 

Fisher, Eaton & Co., 
BEE-HIVE. 135 i 137 Summit str* 


