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Z TOLEDO I OKOLICY 

'W Wielkanoc był® aresztowanych 
18 pijaków. 

Nowy zarząd gazu naturalnego 
zorganizowany został w piątek. P. 
Greene wybrany prezydentem. 

W Bowling Green spaliły się w 
piątek trzy mieszkalne domy: Karl 
Merrey'apani Pelton i Andrzeja Ar
no era. 

W poniedziałek rano na dworcu 
Pennsylvania zabity został konduk
tor J. C. Welch. Spadł on pod koła 
i na miejscu był zabity. 

Xs. Wieczorek widać całkowicie 
zapomniał o Panu Bogu, bo kazania 
swe prawi tylko o "Ameryce.' "V\ i-
dać mu się bardzo podoba nasza ga
zeta .... 

Piotr Hayes, waryat, wszedł w nie
dzielę do kościoła Śt. Francis de Sa
les i chciał się rozbierać. Policya się 
nim zaopiekowała, a następnie ode
słano go do domu obłąkanych. 

Dorota Elton zaskarżyła Tow. 
tramwajowe "Consolidated" o $10,-
000 odszkodowania. Dnia 9 Stycznia 
tramwaj zderzył się z pociągiem ko
lei Lake Shore na ulicy Monroe, a 
pani Elton została silnie potłuczoną. 

Robisonowie, właściciele tramwa
jów, wygrali wielki proces w sądzie 
w New Yorku przeciwko W. V. Mc 
Crpoken & Co. Przysądzono toledo-
ukim kapitalistom $104,000 jako na
leżność ze sprzedaży kolei żelaznej 
Toledo, Saginaw & Muskegon. 

Ks. Wieczorek, który tyle razy 
zapowiadał, że "Amerykę" musi zni
szczyć, albo Paryskiego zabić,—w o-
ytatnią niedzielę wyraził się: "Do
brze, że są dwie gazety w Toledo." 
Spewnością! Dobrze,że przynajmniej 
tyle się ks. W. nauczył z gazet... 

W sądzie policyjnym Wm Mc Do
nald, Edison Scott, • Sylvester Or-
o'hard i A. N. .lohnson zapłacili ko
szta za upicie się w Wielkanoc; Pat. 
J. Duffv za vi picie się i awanturę za
płacił $10 i koszta; Jan Farrell i 
Mike Fox po #5 i koszta. 

Ks. Wieczorek w niedzielę powie
dział z ambony, co następuje: "Sły
szałem, że ludzie m«'>wią pomiędzy 
botą, że Paryski nie* mógłby pisać 
w swej gazecie o mnie, ii'dyby to nie 
było prawdą. A wstydźcie się tak 
rnyślić, wstydźcie się, wstydźcie 
Hię!" Po co się ludzie mają wstydzić, 
na to, że chcą się o prawdzie przeko
nać! Niech się ks. Wieczorek wsty
dzi. 

Jak w sobotnim numerze napisaliś
my, że prawo amerykańskie nie ka-
rse za nazw.mie kogoś "kłamcą,"— 
tak ks. Wieczorek w Wielką nie
dzielę, z ambony, wykrzyknął sobie 
z odwagą: "Paryski to jest kłamca, 
bezczelny kłamca, a kłamca!.... a-
a-a-kłamca—ca-a!" Widzicie, jaki 
to on odważny? To było bardzo we
sołe alleluja!... 

Jakiś elegancko ubrany człowiek 
wszedł w poniedziałek rano do szew
ca Gilbert na Monroe ulicy, kupił 
kamasze za $2 i podał weksel na $14. 
Pan Gilbert wydał mu reszty $12. 
Ta sama sprawa powtórzyła się u 
Krattaw taki sam sposób. Po połud
niu obaj szewcy przekonali się, że 
mają sfałszowane weksle. Oszusta nie 
pojmano jeszcze. 

Biskup Hovstman przyjedzie do 
Toledo 1 maja na poświęcenie ka
mienia węgielnego pod nowy ko
ściół Niep. Pocz. N. M. P. Ż tego 
powodu wszystkie katolickie parafie 
wezmą udział w procesy i i wspaniale 
przyjmą nowego dostojnika Kościo 
ła. Każda parałia będzie miała swego 
marszałka i 3 członków do komitetu 
recepcyjnego. 

Dennis Coughlin jest, właścicielem 
lotu na rogu ulic Summit i Jeffer
son; następny lot należy do George'a 
Boosa, a znów dwa loty następne do 
p. Coughlina. Coughlin myślał że ku
pi od 13oosa ów środkowy lot i na 
wszystkich 4-lotacli wystawi wspa
niały 7 piętrowy budynek. Tymcza
sem Boos chce tak dużo pieniędzy,że 
o kupnie podobno nie może być mo
wy. Stary narożnikowy budynek już 
rozebrany, ale co się w tej sprawie 
stanie, to trudno przewidzieć-

W zeszłym tygodniu "Doktór" 
Smakowski myślał, że znalazł szczę
ście, ale się pomylił, gdyż to było 
nieszczęście. Biedak, ma zakrótki 
wzrok, a za wielki kapelusz i nie 
mógł poznać różniej'... Przyszedł on 
do domu pana Tir. przy ulicy La
grange i robił "doktorskie" utnizgi 
do gospodyni. Przyniósł nawet "po-
cieszycielki," aby tem prędzej do
sięgnąć szczęścia. Ale staruszkowi to 
tak prędko nie idzie.... Do domu 
przyszedł mąż pani Ur. i nie wiele 
się namyślając, spróbował całej oso
by doktorskiej na nowych drzwiach. 
Ani drzwiom, ani "doktorowi" nie 
stało się żadne nieszczęście. 

W ub. piątek wieczorem rady: 
miejska i aldermańska w połączonej 
sesyi, naznaczały nowych oficjali

stów. Demokratów jest 14, a repub. 
13, więc wszystko poszło tak jak so
bie życzyli demokraci. Dj?rektorami 
domu poprawy naznaczeni zostali 
przez majora i potwierdzeni przez ra
dę: T hos. S. Merrill, Calvin S Brown 
i Jan Jacobi. H. C. Ernsthausen za
twierdzony został jako pomocnik 
klerka policyjnego. Jan Tollman i 
Michał kratt wybrani byli jako człon
kowie komisy i do regulowania po
datków. Następnie wybrano, zawsze 
głosami 14 przeciw 13: Na stróża-
Jan Ford; na inspektora gazu-Thos. 
Gaffuey; na nadzorcę harboru-John 
O'Connor; na superintendenta iniir-
meryi- Wm. Wachter; na klerka 
miejskiego-.Tohn R. Miller. Auditor 
jeszcze nie wybrany. A któremu to 
polakowi dano jaki urząd? Gdzie ta 
przyjaźń demokratów? Demokraci 
wybrali swych' radców w polskich 
wardach, ale polskich assesorów nie! 
Ponieważ wyłudzili od polaków gło
sy dla siebie, a polakom swoich nie 
dali. 

Wyprzedaż! Swój 6kład to
warów łokciowych otworzę w nowem 
miejscu. Z tego powodu chce sprze
dać swój dom i lot, a także wyprze
daję wszystkie towary po cenie niżej 
kosztu. Możecie teraz u innie dostać 
wszystko, co wam potrzeba, bardzo 
tanio. Przyjdźcie i przekonajcie się! 
Materya na suknie, towary łokciowe, 
bielizna, tasiemki, koronki itp. 
Jyrzewiuski,  122 t.) Blum st. 

Nowy skład żelaztwa i mebli. 
pu. 1320 Nebraska ave. 

Zawiadamiam Szanowną Publicz
ność, że otworzyłem nowy skład z 
żelaztwem i meblami. . Mam wielki 
zapas towarów, a ceny bardzo niskie 
Możecie u mnie dostać taniej niż w 
mieście. 

Mam piece kuchenne i do ogrze
wania, sprzęty domowe, porządki 
ciesielskie, robotnicze i gospodar
skie, gwoździe, zamki do drzwi, ło
paty, siekiery, świderki i t. d. Mam 
także szkło, farby, oleje, blachę it.d. 

Ponieważ skład mój jest obszerny, 
mam także meble wszelkiego rodza
ju-

Przyjdźcie i przekonajcie się, że u 
mnie można dostać taniej, niż u in
nych. Fr. Wyżykowski, 

1320 Nebraska ave. 

ftliOB.NE WIADOMOŚCI KRAJOWE. 

Miny paliły się 20 lat. 
Uniontown, Pa., 19 kw.— W ko

palniach Stewart'a odkryto ogień, 
który trwał przez 20 lat i wypalił 
przeszło 5 akrów węgla, inspektor 
Duncan wysłany był, aby zbadał 
zkąd wychodzą gazy, i przekonał się, 
że nie był to gaz, lecz swąd z węgii. 
Dwadzieścia lat, temu powstał pożar 
w owych kopalniach, ale myślano, że 
go ugaszono, gdy tymczasem pozo
stał ogień w niewidzialnym miejscu. 

Republikańscy studenci. 
Gubernator Ohioski Mc Kinley 

przyjął zaproszenie, aby być obec
nym na bankiecie Ligi Republikań
skiej studentów w Ann Arbor, Mich., 
w dniu 17 maja. Tak samo, jak Cle
veland, gubernator nasz wygłosi stu
dentom mowę polityczną. 

Redaktor ukarany za śmiałość. 
Terre Ha-.ite, Ind., 20 kw.—Reda

ktor gazety Express, p. W. O. Fish-
back, skazany został na 30 dni wię
zienia i $100 kary, za artykuł w któ
rym sędziów posądził o sprzedajność 
w sprawie Sear'a. Podał apelacyę. 

Kobiety mogą głosować. 
Albany, N. Y., 20 Kw.—W obu 

izbach prawodawczych przeszło pra
wo dozwalające kobietom głosować 
na wszystkich urzędników stano
wych i lokalnych, oprócz narodo
wych. 

2,493 emigrantów na jednym okręcie. 
Baltimore, 18 kwiet.—Okręt linii 

Norddeutscher Lloyd "Oldenburg" 
przywiózł 2,493 imigrantów z Bre
men. Jest to największa liczba ludzi 
przywiezionych na jednym okręcie. 

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

milton, wyrabiają najlepsze piwo: 
Pilzeńskie, Kulmbacherskie, Wie
deński i Lenk'a Extra Pilzeńskie ex-
portowane, w beczkach lub w butel
kach. Piwo nasze jest doskonałe, a 
cenv dla salonistów bardzo umiarko-
wane. Piwo wysełamy do wszystkich 
części świata, bo wszędzie już sobie 
zjednało klintelięswą doskonałością. 
Obstalunki przyjmujemy osobiście 
lub listownie. Telefonu No. 395. Pe 
ter Le.vk, Prez.; John Huebnkr, 
Supt. 

POSZUKIWANIA. 

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

Legislatura stanu Ohio zamknęła 
swe sesye w poniedziałek. 

A c/y dnżo masz pieniędzy l 
Jam rzeki do niej: kocham ciebie... 
Przeznaczonaś mi od Boga. 
Anioł dusze nasze w niebie 
Związał wiecznie—moja droga... 
— Kocham—rzekła cicho ona. 
Wieczniem twoja sercem, duszą— 
Twoja tylko będę żona, 
Jego z kwitkiem odejść zmuszę... 
—O kochana, często bywa 
Miłość gorzką w biedzie, nędzy... 
—Tak?... spytała niecierpliwa— 
—A ty dużo masz pieniędzy? 

O. 

The Eagle Brewing €o, 
Wvrabiają 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. The Eaole Brewing Co. 

720 Michigan st. Toledo, O. 
Geo. Shui.tz, Wtm. Sigrist, 

Manager. Superin'd. 

Joseph A. Beck, Architekt, 
Ma swe biuro w "Adams Block," 

pokoju No. 8, przy narożniku ulic 
Adams i St. Clair. Wyrabia plany na 
budowę gmachów, kościołów, do
mów, fabryk, itd. Ceny umiarkowa
ne. Proszę polaków o obstalunki. 

TANIA GROSERNIA. 
25 ft. melonego cukru za $1. 
26 ft żółtego cukru za $1. 
27 ft burego cukru za $1. 
4 ft rożynek kalifornijskich za 2oc 
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 25c. 
4 pudełka sardynek za 25c. 
9 kawałków mydła za 25c. 
10 kaw. mvdła kastylowego za 25c. 
8 kaw. mydła "Gramt>a's Winter 25c 
5 ft krochmalu za 25c. 
1 ft. tabaki do żucia za 25c. 
1 gal. dobrego syropu za 25c. 
2 tuz. zapałek za 25c. 
2 ft proszku do pieczywa za 25c. 
1 ft tytoniu do palenia za 25o. 

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

fi™, /-a pięćdziesiąt centów 
L-'Atrniesięcznie, sławna her

bowa medycyna 
{3~"SEVEN WONDERS ̂  
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 et., poślemy 
przez pocztę, każdemu, kto nam 

przyśle pieniądze. 

C. E. SPAY]) aptekarz, 
502 MONROF nl. Toledo, Ohio. 

NOTATKI 'L POLUB. PITTSIITRUA. 
Kropie św. Jana.  Najskuteczniejszy snxl^k < <1 

I tólów żołądku, od j iwalloivin^o rozwnlnii ' i i i f i ,  < o  
i-ią 1-z.ęgio zd:ir/.a podczHH Mnich upałów; od nie-
Mrawiiofri .  od rwania w ki*/.kmli  i ld,  Krople te 
wogóle l-*c/.ą chornhy żoląilfcołw u dzie
ci.  ^poriób używania je*v po pol*ku na Imieln*.  
<>na butelki  - j  i  50 c.  Jed.vnie i loM;ić je  można w 
aptece H. Fii ikelpeiirł ' : i .  'JIMNI I 'enn ave.  i  -47 Fifth 
ave.  Pittulniruh Pa.  Dla z:i iniej*co\vvch posyła
my, Jjdy przyślą nalcżnosr.  

Rodakom naszym polecamy z chęcią dobrego 
lekarza,  i mianowicie l»ra Ludwika .Meimiir 'a,  
który ma swą kancelaryę i mieszka pn. -J!HI|  Car-
-onul.Dr.  M. posiada długoletnią i  dobrą prakty
kę.  a r-iowa jego siqua daleko, jako dolwejro leka
rza.  Jeżeli  kio z nas/.ycb rodaków 1 ujdzie potrze 
bo wał doklora to radzimy udać sit i  do Dra M . 
Można się z nim rozmówił' '  po angielsku lub po 
niemiecku 

Wm. Zocllcr.  1807 ( 'arson ul.,  S.  8.  Pittsburgh, 
sprzedaje prawdziwy "Black Gin."  który jest  bar
dzo dobry na chroniczny katar,  mokry.,  taniecsw. 
Wita,  reumatyzm, drop.sye,  ból  w plecach, cier
pieli  ia  kobiece itd.  Butelka kos/.tuje f l i .  a l i  bu
telek za $5.  

Kto chci* mieć tanią,  a drobną wódkę, niechaj  
s ię udu do V. Dosch, "2i ! l4 ' 'arson ul.,  8S.  1' ian-
burgh. Sprzedaje on doskonalą ' 'Pocieszycielkę 
strapionych" po $1.25 za galon. Zarazem '  ma nu 
składzie piwo, w ino i  rozmaite l ikiery.  

Do muzykantów !  Jeżeli  chcecie nabyć sobie ja
kikolwiek instrument muzyczny, albo organv lub 
fortepian, to pamiętajcie,  że najtaniej  możecie to 
dostać u Ph. Rothlede.ia,  pn.  17:51 ( 'arson st.  w S.  
S.  Pittsburg u.  Idźcie na przekonanie.  

Firma "Ernst  łlauch i  Synowie" przy rogu ulic 
•Jłi  i  Sarah, w S.  S.  I ' i t tsbuigti .  wyrabia najlepsze 
piwo lagrowe. Kto nie ma apetytu, a chce być 
zdrowym i s i lnym, powinien tego piwu spróbować. 

FB11. R0 I € E  
•—spredaje— 

wapno, eegły, piasak. 
—MORTAK,— 

rury do ścieków, ce
ment, etc. 

Zapytajcie się o ceny, zanim lcnpieie 
u innych. ft^f^Telefon Nr. 490. 

130 WSTERr 
TOLEDO. 0HT0. 

R. FJSCHKK, 

102 Summit afreet, 

iW banku Toledo Savings * Tru»t Co.] 
Agent wszystkich liny okrętowych* 

Wyseła pieniądze do wszystkich 
części świata. ffHP* Najłatwiej prze
syła pieniądze do Rosji. 

g A M T .  F 1 S K .  

WYSEŁA PIENIĄDZE DO EUROPY 
—1 sprzedaje— 

KARTY OKIIĄTO WE. 

tli Madison ulica, obok Poczty. 

SEJSSlMSlCi GŁ' "?i£Ś* llJWSEiJŁL' E 
WE HE U li Kos. 

spr/łMlaja 
LPELUSZE I ( UBIORY, KAPELUSZE I GALANTERY V 

•łon A -ł 11 Momoe street.  

UBRANIĄ NA WIELKANOC! 
Teraz najlepszy czas, aby kupić sobie ubiory na cały rok. Ażeby 

mieć dość miejsca na letnie ubiory, 'pozniżaliśmy ceny na ubiorach 

2 paltach, tak letnich jak i zimowych. Nawet aa tych tu warach co 

były bardzo tanie zniżyliśmy cenę o 15 do 25 procent, niżej kosztu. 
Teraz czas. Skerzystajcie z tej sposobności. 

B R A C I A  W E B E R  
409 411 Monroe str. 

t3F" Pieniądze zwrócimy, gdyby kto nie był Kontent i rzeczy u 
nas kupionych, jeżeli je zwróci przed pobrudzeniem. 

f"BEST" SNORT-HAND SCHOOL* 
[SZKOŁA HANDLOWA 1 STENOGRAFII ARACI MELCHIOR] 

Nar. Madison i Summit ulic, 
prawie naprzeciw IWztv, w T<.]eJo, Ohio. 

VflfiCKQBKIlDZlEKKA SZKOŁA OTWAKTA. 
4-CJrO STCZNIA IHS?k.ł }. 

MV uczymy; c/..yfuni; i ,  mih .ł . -raiu.ii \ k a, *. u- w.;  .... •. 6,.p r  

a„, 4  
;">- r !V' , i  ' tlrnkopisii. Mtmlenci mWą -ohw wybieVao pr..e<i.nVoTVjaki^ hcą' 

Opłata za wieczorną szkołę wynosi t.vlko H dolarów na 3 miesiące. 
Nauka jest karbem, Wlon-so ąni.w.Kln ,,i^ /al,i.., a ł l i  „> a l j. i,;a  Al./vMko 

» -w !• '•!• '  }>! ' / .> - lępiie.  .1 -;  i  i |  Cle;.  ,1.  \  ,  ' i  i : | .-, . . !^te 
Fosyłajcic Stii' «lziei'i <lo szkoły! Pryticjpałowie: 

J e s t e ś m y  t u  n a  s t a ł e !  
APRASZAMY WSZYSTKICH POLAKÓW, ABY NASZ STOR 

I _ zobaczyli i przejrzeli nasze nowe meble w wielkim wyborze, a mia
nowicie: garnitury do sypialnych pokojów, garnitury do parlorów, bufety 
kuchennc, wieszadła do kapeluszy, środkowe stoliki itp., wykończane na 
sty i dębow\, 16 wieku lub staro angielski. Mamy także karpety, kurty-
ny, draporje, piece, i wogóle wszystko co tylko potrzebne do ubrania mie
szkania. Odebraliśmy świeży zapas pięknych wózków dla dzieci. Sprze
dajemy wszystko bardzo tanio za gotówkę, albo na wypłatę tygodniową 
tygodniową lub miesięczną. Przyjdźcie rano, bo po południu jest ciżba. 
Sęład nasz Otwarty w każdy wieczór. 

GOLDBERG & IA@OB|0It 494 Innmit. 

MEBLE. ŁÓŻKA, 

STOŁY. 

KRZESŁA. 

I3T Nikt w mieście Toledo nie sprzedaje mebli 
t a k  t a n i o  j a k  A D A M S  A  K I H K T  

• feżeli Wam potrz.-bn,. lub okol-
iwvch,topa-wiek ze sprzętów 

KANAPY. 

SZAFY, FOTELE. 

WÓZKI 1»LA 

DZIECI ETC. 

imętajcie, iż u nas możecie wybrać akuratnie to co 
wam pntazeune. — 'n zapłacicie 

IW DALEKO MN1E.1, NlZ INNI ŻĄDAJĄ* 

Przyjdzcie 11a przekonanie! 

AD:\MS & KHIk,T. 
623 Monroe, nar. Krie ulic. 

WYRABIANE PRZEZ F a r b v 
J 

4 Buckeye ^ Paint ^ «Varnish« 
Są bez zaprzeczenia nalepsze. 

Na sprzedanie u;—A. ROSENFKL1 )ER, l)orr Street. 
O .  F .  T H U O M ,  N e b r a s k a  A v e n u e .  

MEIER BROS., Lenk Str. 
HENRY WERDEIIOFK & CO. cor. Vance & Junction ave. 

J31T1 Każdy galon gwarantowany przez 
'HE łfl TKEYE PAINT X VARMSH CO. 

Pytajcie się o "Boukaij Paint," a nie bierzcie iiuiycli. 

Okręta Towarzystwa 

kursują regularnie co tydzień między 

BALTIMORE i BREMEN. 
Z Bremen odchodzą co czwartek, 

azBalti.nore co środę następujące 
okręta: Darmstad, Dresden, <«era, 
Karlsruhe, Muenchen, Oldenburg, 
Stuttgard, Weimar. 

Wszystkie te parowce są nowe, 
wybudowane w ciągu ostatnich dwu 
lat, mają długości 43D stóp i zapew
niają znakomitą wygodę dla pasaże
rów 3-ciej klasy na wyższym i dru
gim pokładzie, które są oświetlane '• 

światłem elektrycznem. 
Ceny linrdxo niskie, |>o<iróź wyśmienita 

2,500,000 pasażerów 
przewiozły szczęśliwie przez ocean 
paiowcę Północno-Niemieckiego, 
Lloydu. Dla podróżnych do albo z 
Niemiec, Polski, IJosyi, Czech, 
Morawii, Węgier i Austryi tę linię 
na Bremen szczególnie polecić mo
żna. 

J^^Tłomacze są na pociągach 

z Baltimore liaZachód, 0 
Po informacje zgłosić się do 

>i' (I Co. 
Gen Agents. 

ISAl/riMORE, MD-
Albo do ich agentów w kraju. 

—adwokat sądowy,— 
15—1<> Gardner Place, Toledo, 0. 

Nar. Superior i Madison ul. 

J. P 
OPTYK I JUBILER, 

11:1 Sum mit st. 

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

JACOB POOL, 

Zegarmistrz i jubiler, 
KOBI I HKPEHI JK 

Zegarki  /••giiry piprir joiiki,  obriłczki  
ślubim, kolczyki,  etc.  

—po najtańszy cenach— 

I M )  C h e r n /  s t .  

—RYMARSKA. PRACOWNIA!-
Wyrabia w>ze]kicjL'o gainiikii  

Uprząż U konie, .siodłu i t. d. 

tuk?.H reperuje et  i ' .  r«,  po rpiincli  i imiurkowaiiych 

Peter Sattler, 
410 Monroe ul. Toledo, 0. 

Naprzeciw Wheeler's Opera House. 

H. A. WER.EHOFF k CO., 
- roi.KO A roI.AKOM-

ŻKLAZTWO, PIECIE, BLACHĘ, 
FAKBY, OLEJ, WARXYSZ ITP. 

Rury deszczowe i dachówki b. tanio. 

oN 708J miel Inn HVf..  rit'j Vance, TOLEDO, O 

P E N S J E 
l)la niezdolnych do pracy są przyznane 

Żołnierze / wojen amerykanek ich, którzy u 
niezdolnieiii zostali do pracy, ora/, wdowy lnb ro
dzice polegajacv 11a takich, któr/.y w wojnie zgi
nęli. maju prawo do pensji (emerytury). Jeżeli 
macie tego rodzaju »prawę, a chcecie ja pofipies/ 
ni* i korzVKtnie. załatwk1. to piszcie do: 

JAMES TA-lSTKrZBU, ^ y  

fByly Kornic feryjny] Waęhinsrtan, D.C. * 

Doktór Polski, 
I. ©• 

Leczy wszelkie choroby 

MKSKIE, NIEWIAST i DZIECI 
prędko i skutecznie. 

Tym co pi?.zą do mnie z innych miast^ 
udzielam porady,jeżeli przyślą $1 na 
receptę i 2c. znaczek pocztowy na od
powiedź. 

Oflice: — 

1H44Nebraska avM Toledo, 0. 

Egzystuje od roku 1879. 

Fpr/^daje hurtownio i cząstkowo 

Siano, Słomę, etc. 
—Najlrpszą białą żytnią mąkę%— 

Najlepszą, mąkę pjrooks'a. 
Naj.lepn/.« gatunki ini\ki  zimowej.  Dlii  hiorncycłfc 
w wielkiej ilości, ceny hard/.o zniżone. Zapytaj-

ciebie o moje ceny, -anim kupicie u innych. 

Chas. N euendorff, 
508 !S u ni in it st., Toledo, 0. 

F.NADOLNY, 

—— UYSIMK — 

SZYLDY. J'dKTliKTY ETC., 
- po cenach bardzo niskich— 

Poleca swe usługi szanownym 
księżom,byznesistoifi i towarzystwom 
polskiem. 

No. 1448 \'ance St., 'I'oiedo, O. 

Ceny Targowe. 
Cena na pszenicę. 

W Cleveland .So-.81# 
Buffalo 
Toledo .84-.89 
Chicago .80-.81 
St. Louis .00- .90| 
Detroit 
New York 10-4-1042 

Opał.Węgle i drzewo. 
Węgle Antracytowe—Ceny hur-

towne w wajmnach—Chestnut i do 
pieca,|)o $4.(50 tona; "grate" i uegg," 
$4.40. Ceny detaliczne: Chesnut i do-
pieca ^5.50; "grate ,r  $5.25; "egg'* 

Nabiał i Drób-
Masło—śmietankowe i świeże (ce 

ny hurtowne) !?9c.;najlepsze z Elgin, 
. ...; stołowe 20 do 24c.; oleomarga 
ryna lóc.; najniższy gatunek G-Sc. 

Ser—Z newjorskicj śmietany po 9 
-lic.; z ohajoskiej śmietany, świe
ży, 8-8ie.; z podbieranej śmietany, 
5-6c.; twardy ser po 10c.; limbur-
gski po 9-1 Oc,szwajcarski po 13-14c. 

Jaja— Świeże, wyborowe, po 25e, 
26c. tuzin, składowe po 2«i do 24c. 

Drób—J^ywe indyki ]0c. ft.; kacz* 
ki 8-10c. ft.; kurczęta 9e. ft: pie
czone, 13c. funt. 

Pasza i Zboże. 

Siano-Najlepsza tymotkami 1 -I2f 
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, 
89c; No. 3 nowa, 8<3c. 

Korna z Ohio—Dobra mięszana, 
40; No. 2, 38c.;No. 3 3Kc. 

Owies—No. 1 biały, .... No. 2 
biały, .... No. 3 biały 28c; No. 2 
mięszany .... 

Zyto-—No. 2, nowe, 91c. 

^ ROSENFELDER, 

1212 Dorr street. 
Sprzedaje najtaniej wszelkiego gatunku 

Ż e l a z t w o ,  
Naczynia Idiiwzunts farby, pokosty,  oleje,  pokry

cia na dach i  rury ściegowe. 
k lichemu* 

•C lCL-C tio ogrzewania bardzo tanio! 
Zanim udacie »ie gdzieindziej, to przekonajcie 

i<iq ocenach u innie. 

A .  R O S E N F E L D E R ,  
1212 Dorr street. 


