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SPRZECZNI I ZWANIA. 

"Wiara i * ) j czy z na" 7. dnia lo-go 
Kwietnia (No. 15) na C> .-.tronie po
daje takie rozporządzenie: 

4) Prócz wydzi.iln Spółki, nikt nic ina prawu 
robić uwatr, dawać uskazówek i t. p. naczelnernu 
redaktorowi oraz j'*po współpracownikom. _ To 
prawo zawarownl wobie wytycznie wydział Spółki, 
który więkHzośc.ty pło«ów 'noże WN/.elkie co do 
wydawnictwa robić przepisy bib uwa^i. 

NB. Zilajc fiłj, ze po t<'in oświadczeniu nutans 
prawie !»• wśc.ibiauia git; obcych *v nie cwoji' rze
czy, te rady i wskazówki, których wcale nie po 
treebiijemy, le insymiacye, któn- zdradzają albo 
zazdrość, albo umysłowe ograniczenie. 

Więc ludzie, którzy płacą na te 
gazety, tj. członkowie /jednoczenia, 
MIJSZĄ nadal płacić, ale MUS/Ą 
milczeć! 

Na te zdania odpowiada najlepiej 
Bamże redaktor Wiary i < )jczyzny w 
tymże wydaniu, tylko na stronicy 
pierwszej. My tylko zwrócimy te sło
wa, które 011 zastosował do innych, 
do niego: I tak: 

Stromca ł, kolumna 3: 
*Jaka większość? gdzie ona jest? 

kto ją widział? Kto ją składa? Czy 
garstka obywateli, przypuszczani ze 
szlachetną intencyą, jest już więk
szością, jest już narodem, ma już 
prawo do rozkazywania, do narzuca
nia swej woli, do ściągania koutry-
bucyi? Kto ich do tego upoważnił-
Od kogo mają mandat i rządowe a-
trybucye? Co to są za jedni ci "do
brzy ludzie, , ł  których "dobrych chę
ci, nie inamy paraliżować, ale ich 
rozkazy niewolniczo pełnić i ostatni 
£*tosz nieść im w olierze na cele ich 
idei bez właściwego wyższego celu, 
bez widocznej dla narodu korzyści— 
ot, na ołtarz ich wygórowanej ambi-
cyi politycznych zachcianek lub 
mrzonek? Czy tu już stoimy znów 
pod jakimś tajnym rządem, jakimś 
wykonawczym wydziałem?" 

Niechżes* się członkowie /jedno
czenia dobiv.e zastanowią nad temi 
aprzeeznemi zdaniami redaktora 
Hwych "katrynek" czyli organów. 
Radzi byśmy, aby wszyscy członko
wie z uwagą swój organ czytali, to
by się sami przekonali, jak są wyzy
skiwani i za jaki to "niotłoch , ł  ich 
trzymają panowie "wspólnicy.'" 

"Kurver Nowojorski" nie ma szczę
ścia do właścicieli. W przeciągu ro
ku bawi się podobno w piątych rę
kach. Nowym właścicielem jest jakiś 
Józef Rybakowski, który zapowiada, 
że "odtąd nasza gazeta będzie demo
kratyczną, bo republikanie to mają 
kobiety ze zwiędłymi (od starości?) 
wdziękami i samych zamożnych lu
dzi; ponieważ gawiedż stanowi par
ty ę naszą, to będziemy dla nich pi
sać ekstra skandalicznie." Może ma 
racyę!... 

0 północ) w Magistracie. 
BALLADA. 

Czy słyszałeś panie bracie, 
Ze nocami w magistracie, 
W tej instytucji naszej— 
O północy coś tam straszy? 
Jakieś w sali słychać gwary, 
Jakieś duchy, jakieś mar)', 
Nim odbije północ jeszcze 
Coś w papierach tam szeleszcze? 
Aż się znalazł jeden śmiałek, 
00 się zakradł w poniedziałek 
1 noc całą tam przesiedział, 
1 o wszystkiem się dowiedział.--
Owe duchy, mój łaskawy, 
To są różne miasta sprawy, 
Traktowane sobie tak ta- • 
I złożone żywcem w akta. 
"Więc grzebane tu za życia 
Wstają nocą z szaf ukrycia, 
I skarżą się widma blade 
Na tę, co ich grzebie, liadę, 
I stawiają protest niemy— 
1 wołają: "życia chcemy!"— 

POŻARY. 

Z NASZEJ OJCZYZNY. 

Kara za pijaństwo. 
liisftupice, Pr. Zach.—Siodlarz O., 

powróciwszy zeszłej soboty wieczo
rem do domu, chciał wypić kieliszek 
wódki, przyczem się pomylił we 
flaszkach i zamiast koniaku napił się 
karbolowego kwasu, wskutek czego 
nieiługo potem umarł w strasznych 
męczarniach. 

Pyszkowice na Śląsku. -Dzi^ny 
się tutaj zdarzył przypadek niesz
częścia. Do stawki milicyjnej zgro
madziło się mnóstwo młodzieńców; 
ten i ów nie źle sobie podlał czu
prynę, żeby sobie dodać odwagi. Ku 
końcowi zażądał jeden młodzian od 
drugiego noża, aby uciąć koniuszek 
od cygara. Ten ostatni wyciągnął 
rękę, podając pierwszemu otwarty 
już nóż; lecz będąc pijanem, poto
czył się, stracił równowagę i wbił 
ostrze noża towarzyszowi w pierś, 
tak, że przebił nawet lewe skrzydło 
płuc* Powołany lekarz oświadczył, 
iż mimo ciężkiej rany nie grozi żad
ne niebezpieczeństwo. 

Nielitościwi ralnisie. 
W Trokach na Litwie, żył w nę

dznej lepiance staruszek ze swoją 
córką, zupełnie ciemny na jedno, a 
mało co widzący na drugie oko i u-
trzymywał się z żebraniny, pomimo 
to chodziły o nim wieści, iż posiada 
znaczne pieniądze. Pewnej nocy, na
padło na chatę starca czterech rabu
si i żądali od niego pieniędzy, a gdy 
tenże się zaklinał iż pieniędzy nie 
ma, jeden z rabusi wykłół mu zdro
wsze oko nożem. Na rozpaczliwy 
krzyk starca zbudziła się jego córka, 
lecz groźbami śmierci, zmuszoną 
zostf.ła do milczenia. Następnie ra
busie męczyli niemiłosiernie starca 
aż do świtu, lecz wszystko nadarem
nie, gdyż pieniędzy żadnych z niego 
nie wydostali. <»dy rabusie wreszcie 
uciekli, córka dała znać o zbrodni 
policyi ta dwóch z łotrów pochwy
ciła, a nieszczęśliwego starca wzięto 
do szpitalu. 

Polary w Oliwie. 
Duch narodowy polski budzi się 

wszędzie, nawet tam, gdzie /.dawał 
się być przygasłym—gdzie wieki 
pracowały  n a d  j » ' g o  w y t ę p i e n i e m .  
W* staro/.ynej siedzibie opatów cy
sterskich, w Oliwie pod Gdańskiem, 
itworzyło się w tych dniach Towa

rzystwo polskie, Które postawiło so
bie, jako zadanie pielęgnowanie ję
zyka  polskiego.  Pisma niemisK ' k i  d o 
noszą skargi na polonizacyą Oliwy, 
której ma niby dokonać Towarzyst
wo, h nawet poznański dość umiar
kowany 7 ' id jebhi t t  z grozą woła: "W 
Oliwie, siedzibie niemieckich cyster 
sów, których działalność germaniza-
torska rozpoczęła się w Xli wieku!" 
Krucho być musi z niemczyzną w 
< >1 i wie, skoro z powodu utworzenia 
się towarzystwa polskiego taka za
panowała trwoga. 

Flint, Mich., 17 k w.—-Młyny tir my 
Burroughs & Co., i elewatory p. Ca-
tharin'a spaliły się. Straty #45,000. 

Dal ton, Mass., 19 kw.—Papiernia 
Orave w Catsyille, gdzie wyrabiane 
były papiery pieniężne 1 dokumento
we dla rządu Stanów /jednoczo
nych przez ostatnie 13 lat, spaliła się 
do szczętu. Straty $125,000. 

Haniebne oszustwo. 

W łiukaczowych jest burmistrzem 
żyd Moszko Stern, .leden z gospoda
rzy Andrzej Cymbała pokłócił się z 
swoim zięciem, poszedł do księdza ze 
skargą a po nauce tegoż do Sterna, 
który 11111 dał naukę "lepszą". Pora
dził mianowicie staremu, aby zastra
szył zięcia i "ua żart" sprzedał jemu 
t j. Sternowi grunt, a zięć go z pew
nością będzie słuchał. Cymbała 
"nomen omen"- słuchał żyda i niko
mu nic nie mówiąc, pojechał do 110-
tarjusza, sporządził akt notarjalny, 
mocą którego cały jego majątek war
tości 1200 złr. przeszedł na własność 
Sterna za 500 złr. Cymbała nie dostał 
ani grosza, gdyż z namowy żyła zez
nał, że pieniądze już wpierw otrzy
mał. Komentarze chyba zbyteczne. 

Trzech będzie straconych. 
Poznań. Trzech kandydatów śmier

ci znajduje się obecnie w tutejszem 
więzieniu sądowem, a mianowicie: l) 
morderca 1 1-letniego chłopca Artura 
Berneta, (iottlieb Hoffman, którego 
wniosek o rewizję wyroku śmierci sąd 
rzeszy w 1 .ipsku odrzucił, 2) morder
ca dozórey więziennego Frankows
kiego ślusarz Motyl, na którego co 
dopiero wyrzecono wyrok śmierci, a 
który nie postawił wniosku o rewiz
ją wyroku i wreszcie :!) szewc IMasz
czą k /. pod Szamotuł, który za za 
mordowanie Antoniny Szataniak ska
zany został w tych dniach przez sąd 
przysięgłych na śmierć. 

Wszystkich polaków 11*111114! 
Z Warszawy nam donoszą: W ko

łach magistrackich obiega połgłos-
ką, iż wszyscy urzędnicy Polacy ma
ją być z za i m o w a ny c h doty c h c zas 
posad pousuwani a na ich miejsce 
mają być sprowadzeni korenno-russ-
kije. Kłeigełs bardzo niechętnie pa
trzy na działalność prezydenta mias
ta jenerała Star\nkiewicz» i zarzuca 
temuż wprost, że zanadto fory tuje 
Polaków i zbyt gorliwie zajmuje się 
ich interesami, niepotrzebnie nieraz 
uwzględniając potrzeby ludności pol
skiej. konflikta poiniędy Kleigelsem 
a Stary nkiewiozemsą więc na porząd
ku dziennym. 

Amierć weterana. 
W Poznaniu zakończył życie je

den z weteranów naszych ś. p. Alek
sander hr. Bniński. W r. 1830 na 
pierwszy odgłos powstania w Kró
lestwie pośpieszył szesnastoletni mło
dzieniec do Warszawy i wstąpił do 
legii akademickiej, stanowiącej straż 
przyboczną jenerała Chłopickiego, 
następnie do I pułku strzelców 
konnych, gdzie dosłużył się stopnia 
olicerskiego i za waleczność ozdobio
ny został złotym krzyżem virtuti 
milit&ri. Po upadku powstania oddał 
się rolnictwu a następnie osiadł od 
kilku lat w Poznaniu. 

Nowe kościoły. 
W Oksewiu, w Prusach Zach., 

zamierzają postawić nowy kościół 
katolicki,  którego koszta budowy 
wynosić mają 300,000 mrk. Rejen-
cja ma przeznaczyć HK) tysięcy, a 
resztę gmina, która dług ten w 
przeciągu 15 lat spłacić się spodzie
wa. 

Pelplin. W Dąbrówce pod Kamie
niem została założoną nowa paraf ja 
i do niej przyłączone wsie Droździ-
nica z Zwangsbruchen i Obrowo, 
które odłączono od parafji kamień
skiej odnośnie lichnowskiej. 

Kolej nadpowietrzna. 
Pewne, grono krakowskich przed

siębiorców, zamierza w miejsce znie
sionego zeszłego roku mostu woj
skowego, łączącego Kraków z 
Dębnikiem wybudować kolej nadpo-
wietrzną dla ruchu pasażerskiego. 
Wagoniki obliczone na 4 osoby, 
mają być w ruch puszczone po gru
bych drucianych linach, za pomocą 
elektryczności. Projekt tej intere
sującej koleji wypracowuje jeden z 
naszych pierwszorzędnych inżynie,-
rów. 

Zakazano polską mowę. 
W Raciborzu w fabryce czekolady 

Franza Sobtzika (zapewnie Sobczy
ka) wywieszono regulamin, w którym 
napisano, że przy pracy w zabudo
waniach fabrycznych nie wolno mó
wić po polsku. Podobno i w Pozna
niu pewien jegomość z Nowej ulicv, 
o którym niedawno z Dowodu jego 
małżeństwa wiele mówiono, mający 
przeważnie persyonał polski, zakazał 
także temu personałowi rozmawiać w 
handlu pomiędzy sobą p •> poiskn. 

Siła zabobonu. 
W Lasewiczach, pod Kijowem, 

znaduje się włościanka l iarbara Steb-
ezeńska, która od i!'*dni nic w ustach 
nie miała, .lak sama opowiada, nie 
może jeść oil chwili, w której prze
chodząc obok mogiły wisielca nie 
rzuciła gałązki utartym zwyczajem 
natychmiast- poza sobą zobaczyła 
czarną świnię, która za nią biegła. 
Wszelkie usiłowania, aby kobietę 
nawet siłą nakarmić nie odniosły do
tąd żadnego skutku. 

Handel dziewczętami. 
— Lwów. Wywóz dziewcząt do 

Turcji i Ameryki odbywa się pomi
mo czujności władz bezpieczeństwa 
—bez przerwy. Policja lwowska 
wpadła znowu na trop kilku takich 
ajentów, którzy dostarczali żywego 
towaru dla zagranicznych domów 
rozpusty. Aresztowano jednego z 
tycii handlarzy, żyda Leiba Wandla, 
który w ostatnich czasach, jak się 
okazało, wywiózł ze Lwowa kilka 
młodych dziewcząt. 

Powódź w Sandomierskiem. 
Złe nie przychodzi samo. Do gło

du dołączyła się powódź. Wisła wez 
brała przy pękaniu lodów i wyłała /. 
brzegów. Głównie klęska dotknęła 
łiagoryę, Skotniki, Zajezierze, Doły 
i Ostrołękę. Przez zerwanie tamy 
woda przechodziła na te wsie. Za
chodzi obawa, aby Wisła w tem 
miejscu nie zmieniła koryta. Zatory 
zatrzymują wodę; lody grube /.tara
sów 11 ją s ię mocno. 1 Aidność zala
nych wsi poniosła straty ogromne, 

Kgeruiaiiizowali się! 
W Weisensee, pod Kerlinem mie

szka dużo polaków. Tow. literackie 
założyło tam szkołę nauki polskiego 
języka. Lecz polacy nie dbają o to, 
aby swe dzieci uczyć ojczystej mo
wy. Niedawno temu był w tej spra
wie wiec, na którym o nauce pol
skiego języku najmniej mówiono,ale 
bardzo dużo nawy myślano na.... so-
cyalistów! .laki jest w tem sens? 

Ksiądz Adaui Cicliowski. 
W Gozdowie,denanatu misłosław-

skiego, d. 25 marca umarł ks. Adam 
Cichowski. Nieboszczyk urodził się 
w r. 1N42, święcenia kapłańskie o-
trzymał w r. 180N. w Gozdowie pa
sterzował o rodu IS87.—Kilka dni 
przedtem,bo w niedzielę 20 zm.zmar
ła w Gozdowiuśp. Seweryna Cichow-
ska, siostra śp. ks. Adama. 

l'regulowanie Warty. 
Koryto rzeki Warty, takie jakie 

zrobił Iłóij, nie podoba się niemcom. 
Postanowili dzieło natury poprawić, 
stosownie do swego gustu! Komisya 
wyznaczona przez rząd, zadecydowa
ła, że to jest możebne.... tylko te
raz potrzeba robotników. Więc nie 
niemcy, tylko polscy robotnicy będą 
poprawiać brzegi rzeki.... 

Przymuszowa dobroczynność. 
Naczelnik powiatu Opoczyńskie

go, w Kr. Pol., urządził teatr ama
torski rosyjski—na korzyść głodnych 
moskali. Wszystkim polakom roze
słał cyrkularz, aby byli obecnymi na 
przedstawieniu. Wszyscy zapłacili 
za bilety, ale.... tylko jeden polak 
przyszedł na przedstawienie. 

Śmierć górników. 
Konkordiagruba p. Zabrzem. Bo 

leśnego ciosu doznały trzy tutejsze 
rodziny górnicze. Ojcowie ich spuś
cili się zeszłego wtorku po południu 
pod ziemię—lecz już nie mieli oglą
dać żywi światła dziennego. Spada
jące węgle zabiły ich. 

l eiekaja z kraju. 
Liazba wychodźców z Królestwa 

Polskiego i Rosyi do Ameryki, roś
nie szybko i zastraszająco. Pociągi 
już tu w Toruniu ludźmi tymi prze
pełnione, bywa po 400 i więcej ta
kich osób w jednytn pociągu. 

Odznaczenie. 
Professor uniwersytetu lwowskie

go dr. Kalina, autor "Historji języ
ka polskiego", otrzymał od rządu 
Bułgarskiego wielki medal "Pro li-
teres et artibus", za swe gruntowne 
studja o języku bułgarskim. 

Teatr prowincjonalny. 
We Lwowie zorganizowałasię trup-

pa dramatyczna, która objeżdżać bę
dzie małe miasteczka prowincjonal
ne i dawać przedstawienia, .lest to 
naśladowanie amerykańskich trupp 
podróżujących. 

Wściekle konie. 
We wsi Pietrowie, W. K. Poz., 

zapadło kilka koni na wściekliznę, 
tak iż musiano je zastrzelić. Niesz-
szęście to spowodował wściekły pies, 
który je pokąsał. 

Wolał umrzeć, niż w wojsku służyć. 
Pszczyna, WT  Ks. Poz.—Pewien u-

łan z tamtejszej załogi zastrzelił się 
z obawy przed rewizyą. Nabój prze
szedł mu przez lewą pierś. 

Choroba ócz. 
W Ostrzeszowie,  W Ks.  Poz, pa

nuje pomiędzy dziećmi zaraźliwie 
e g i p s k i e  zapalenie ócz,  a  z tego po
wodu szkoły zamknięte.  

śpiący aórnik umarł. 
(iórnik .lan Latoś, który po l i pół 

miesięcznym śnie sie przebudził, 
zmarł w domu chorych w Mysłowi
cach. 

Czarna ospa. 
Telegramy donoszą, że yv Gal i cyi 

szerzy się gwałtownie czarna ospa. 
Ludzie zwykle na trzeci dzień umie
rają. 

SIEROTA. 

Przy kościółku, na cmentarzu 
Klęczy dziecię nad mogiłą. 
Łezki z oczu ocierało, 
Słabym głosem zawodziło. 

Mattiś moja! moja mamo! 
Czemużeś mię porzuciła? 
Czyś się na mnie rozgniewała, 
Czym cię kiedy obraziła? 

Spisz tam w ziemi—po 1 mogiła... 
Powiedz do mnie, choćby słowo. 
Czy nie słyszysz swej Marysi?— 
Płacząc, biło o grób głową. 
Jam cię nigdy, nigdy darmo 
0 zabawkę nie prosiła, 
Com zachciała, wszystkoś dała, 
Zawsześ ze mną się pieściła. 

Czemuż teraz nie postaniesz, 
Nie utulisz dziecka twego? 
Wszak tak modlę się i płaczę... 
Lub też weź do grobu swego... 
Kto mię teraz ucałuje, 
K*o sukienkę mi uszyje, 
Kto pacierza mię nauczy, 
Kto uczesze i umyje? 

Ludzie mówią, żeś umarła, , 
Ze już nigdy nie powrócisz. 
Ozy ci nie żal twego dziecka, 
Gdy mię samą tak porzucisz? 
Jak tu straszno na cmentarzu... 
Chodź do domu!...jak tu ciemno. 
Moja mamo, okryj szatą, 
Bo mi bardzo, bardzo zimno. 
Wstałaś przecie—moja droga... 
Brzydka szata straszna, biała! 
Czemuś taka, jak lód zimna? 
Ogrzej, przytul, bo drzę cała... • 
Matuś moja- nic nie mówisz? 
Otwórz oczka, popatrz mile 
1 ucałuj córkę twoją— 
Niech popieszczę się, choć oliwilę. 
Tak! tak! jakaś, mamo, dobra... 
Tak mi ciepło... tak przyjemnie... 
JFylko nie rzuć mię już samą 
Ach! nie odchodź już bezemnie. 
Wołasz z sobą? dobrze... idę... 
Bądźcie w wiosce zdrowi moi!... 
.Ta odchodzę het... daleko!... 
Do... matusi... idę... swojej... 
Wyjrzał księżyc z poza chmury, 
Nad krzyżami jasno świeci, 
Na mogile krzyż objąwszy 
Leży w śniegu zmarłe dziecię... 
Bóg nad biedną się użali 
Śnieg całunem ją utulił 
Już nie płacze, nie zawodzi- -
Poszła... do swojej matuli. 

G. Ha-Ktt.  

100,000 AKRÓW 'Uszczęśliwiajcie się sami i fa :  

Waszą przez zabezpie
czenie sobie własności zakupnem farmy w flOFA PARK I 
PI LASKI. Nowy Rok zastał nasze przedsiębiorstwo tak 
silnem, rzetelnem i kwitnącem, jakimi były wszystkie poprze 
dnie lata. Wieloletnią ustawiczną pracą w naszej kolonizacy* 
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. Zadowolnilismy 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 zgła 
szać się po kalendarze na rok 1892, po mapy i cyrkularze. 

119 West Water Street, 
."MILWAUKEE, WIS. J. J. H0F LAND CO. 

Grunta 
w Polskiej Kolonii 

Poznan, 
W CLARK (JO., WIS. 

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

SŁUPECKI GO., 
M 2 MITCHELL ST.. MILWAUKEE. WIS. 
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Urodzajna Rola 
I piękne położenie jest w nowej kolonii polskiej 

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

kupuje gruut, kupuje i drzewo na nim się znajdujące. Panny 
te leżą nad piękuemi jeziorami, blisko miasta i stacyi kole
jowej, oraz naszych tartaków do rznięcia drzewa. Ceny w na
stępnych !)0 DNIACH bardzo niskie, warunki kupna przystęp
ne, wypłata na dtu_ri czas, niski procent. Kupujący srurit nio-
ęą dostać dobre zatrudnienie 11 nas, w tartakach. Po mapy, 
opisy Ltd. pisaC wprost do: 

Three Lakes Land d Lumber Co, 
112 Wisconsin Street, 

Miiavaukbe, Wis. 
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MK ZAPOMINAJCIE ZOBACZYĆ 

dobrego Samarytanina, 
Króla Lekarzy! 

Który posmia.  dyplom •/ .  sławnego 
Kolegium Marsh'a,  z  Albany, N. V.  

SPECJALISTA NA OCZY I USZY. 

Powie każdemu 11a jaką chorobę jest 
chory, nie pytając się o nic. 

P o r a d a  d a r m o .  
Ni« podejmuje się leczyć żiidnej choroby, któ-

rf.'bv tiie ti/.nal /a nie do wyleczenia. Praktykuje 
prze/,'^0 lut juko lek;ir/.,a jiiko specjał IM a przezJJO 
lat; we \v»zyMkich knijut-h jest, dobixnzmuiv. j,e. 
C/.y wszy*!kie choroby chroniczne. Choćby"jnui 
doktorzy ii/uali v a*zą ch->roHę za uiewv leczalną, 
10 Doiiur SAMAR\T .'XIM moź» -.vi.n pomódz. Ty-
>iąre ludzi jiii>. wy iec/.yl. kt MZV (HIIL'O cierpieli, 
ai\ie tę ć pr;.e/, iunyt u lekarzy wyleczeni. 
I.ndzie "f wszędzie lozirhi^zają .miqlWi-Eho SA 
MAHYTAM.NA, i  MVYIU /.LIALOIIIYII YO polt :ają. 

T.eczy on wKzys-tkie zastarzałe choroby. Mgnienia epileptyczna, spazmy paraliż dv 
:.n.lyzin n leregn larność systemu, ból płowy, li-nraltrją, febrą, krostv, skropliły, katar 'c 
iłfilka, dropsję, choroby ki«zek, słabości kobiet i wszystkie choroby' prywatne. - '  
'Po-adn prywatna i w sekrecie zachowana. Jeżeli nie może kto przvjifdo doktora osobiście, to mo

że napisać »woj a< ren, wiek i przysłać trochę włosów, oraz i i-ceiu. marką pocztowa, to natychmiast 
.-.ostanie odpowiedz listowną. Wszystkie listy należy pisać " 9 

Przyjmuje pacyentów w swym ofisie pod nrem 607 Monroa ul., na pierw-
szem piętrze od frontu, i udzielam porady darmo w każdą Sobotę i Nie-

Stale będę w Toledo codzień od Marca do 12 Kwietnia 1892. 

dycbawfcę, ren-
cierpienia to. 

dzielę 
Godziny Ofisowe: od 7 rano do 9 w wieczór, 
wanadla każdego. Biednych leczę darmo. 

J.H.ANDREWS, M.D. 
Moja cena jest u miarko* 

<M>7 MONROE ST., 
T O L E D O ,  O H I O .  

"BEE-HIVE." 
Stroje Damskie 

N a 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 $27.03, które są, 

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

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

Polscy subjekci: S. Jokiel i J. Idzikowski. 

Fisher, Eaton & Co., 
BEE-HIVE. io5 i 137 Summit str.. 


