
wy^nwi jww 

A M E R Y K A  W  T O L E D O  O H I O ,  U  M  A  2 7  K  \ V  1  K  T  X  I  A ,  1892. 

Z TOLEDO I OKOLICY 

I 

J. I). Mcskowicz dostał patent na 
ulepszony welocyped. 

Tow. śpiewu śtej Cecylr urządza 
dziś prywatną zabawę z tańcami. 

31-go Maja dt\ ostatnie koncert 
tutejsze "Harmonic Society.*' 

— 
Jaką gazetę czytasz? —Xo, r<5zu-

mie się, Atne \ —Zuch /. ciebie! 

Stoimy w przededniu prezyden-
cyalnvcli  wyborów. Czuwajmyż! 

Niemieckie towarzystwa przygo
towują się do uroczystej parady na 
4-go lipca. 

Niema jak Ameryka—mówią czy
telnicy z Toledo. Pismo przyzwoite 
i rozsądnie redagowane. 

Na dokach "Pensylvania" i "-Hock
ing Valley" robotnicy rozpoczęli 
strajk w poniedziałek. * 

Strajk malarzy skończył się \y po
niedziałek. Robotnicy wygrali. Upar
ci pracodawcy stracili przez ten 
strajk około $190,000. 

S. S. Parker, poręczyciel za Klber-
ta A. Pope'a, został zaskarżony przez 
towarzystwo asekuracyjne o *8,109, 

tyle bowiem 1'ope ukradł i uciekł 
do Canady. 

Kred. 1J. Punches chce od groser-
nika Fleischmana, 2035 Adams, aż 
$5,000. Punches poszedł Jdo groser 
ni po sprawunki i wpadł do sklepu 
drzwiami, które w podłodze były 
otwarte. 

W Poniedziałek odbyła się kon-
yvencya republikańska 9-go obwodu 
kongresowego, gdzie wybrani byli 
na delegatów do narodowej kon-
weneyi w Minneapolis: W. Tucker, 
J. B. Wilson; na elektora prezyden-
cyalnego—Win. Miller. 

Odczyt jaki miał prof. H. •). Ma-
chinder zgromadził licznych słucha
czy. Prelegent opisał eywilizacyę 
Greków i wpływ jej na ary niską, da
jąc bardzo graficzne deskrypeye o 
instystucyach obu tycli narodów— 
Oraz wpływu praw rzymskich na 
prawa państw teraźniejszych. 

Sprawa ks. Quigley, który się opar 
prawu o przymusowej edukacyi i nie 
ohciąj raportu zdać przed urzędni
kiem, za co następnie był skazany 
przez sąd na karę, a od wyroku za
apelował, że prawo jest nie konstytu
cyjne,-będzie rozbierana w wyższym 
sądzie w piątek. 

Wyprzedaż! Swój skład 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 mnie dostać 
wszy 
tanio. 
Materya na suknie, towary łokciowe, 
bielizna, tasiemki, koronki itp. Józef 
Krzewiński, 1229 Blum st. 

Michał Michalak z Park ulicy 20-
letni piękny młodzian szalenie się 
rozkochał w lS-letniej Antoninie 
Słomczewskiej, pannie niezwykłej 
piękności. Chcieli -ię poślubić w koś
ciele Św. Jadwigi, ale z powodu 
przeszkody rodziców, ks. Wieczorek 
nie mógł im ślubu dać. Przyczyny 
przeszkody nie były bardzo ważne, 
bo starej Michalakowej szło podobno 
tylko o to, aby syn był w domu i jej 
oddawał zapracowane pieniądze. 
Młodzi kochankowie w tym krytycz-
nein położeniu—wzięli śiub od sę
dziego Knright d. 9 Lutego br., bo 
"miłość nie zna przeszkody." Jak 
młodzi sobie postąpili tak energicz
nie i głupotę starych zaczęli ignoro
wać, to teraz starzy chcą im dać dru
gi ślub. ... Lecz stara Michalakowa 
ma za długi i za szeroki język, więc 
jest dużo z tego plotek, ale mało 

izvstko, co wam potrzeba, bardzo 
nio. Przyjdźcie i przekonajcie się! 

Nowy skład żela/twa i mebli. 
pn. 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 innie 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 j>est obszerny. 
mam także meble wszelkiego rodzą 
ju-

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

' 1320 Nebraska a\e. 

T 

The Eagle Brewing Co, 
Wyrabiają ;najlepsze piwf>i Lagro

we, Pilzeńskie i Wiedeńskie w sąd* 
-kach i w butelkach. Obstałunki za
łatwiane są pośpiesznie i akuratnie. 
Polecamy się polskim, salonistom w 

& Toledo .i^ińńyęłj miastach. Przyj mu 
jfemy obśtalunki osobiście lub listow
nie. TUK EAOI.K BREWING GO. 

725 Michigan st. Toledo, O. 
GEO. SHULTZ, WM. SIURIST, 

Manager. Suptrin'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 obśtalunki. 

pięćdziesiąt centów 
w 11. •miesięcznie, sławna her

bowa medycyna 
^••SEVEN •Vy rÓ3SrJDER.S"_« 
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. 

C. E. SPAYD aptekarz, 
502 MON ROF ul. Toledo, Ohio. 

TANIA GROSERNIA. 
25 ft. melonego cukru za #1. 
20 ft żółtego cukru za fi. 
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 25c. 
4 pudełka sardynek za 25c. 
9 kawałków mydła za 25c. 
10 kaw. mydła kastylowesro z& 25c. 
8 kaw. mydła "Grampa's Winter 25c 
5 ft krochmalu za 25c. 
1 ft. tabaki do żucia za 25e. 
1 £fal. 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. R001VA. 
624 St. Clair street. 

l 

NOTATKI Z POLU). PITTSBURGH. 
Kropie ?«'. Jana. ^Najskuteczniejszy środek cd 

bólów ftolqdka, od irwaltowne^c rozwolnienia. co 
często zdsirza podczit* letnich upałów: od liie-

Mrawruwi, <>rf rwania w kiszkach itd, Krople te 
wosróle Iwzą wszelkie choroby żołądkowa u tl/Af-
ri. Sposób tifcvwania ,je«t po "pol-ku i:a butelce. 
<.Viia butelki -'•> i ">0 o. .Jedynie dostać je można w 
aptece II. Kinkelpeiirt'n. 2t)tN> Penn ŁVC. i 247 Fifth 
aw. Pittsburgh Pa. Dla zaniipj-c-.iwych )tosvla
my. ;rdy przyślą należność. 

Kodakom naszym polecamy z chęcią dobrego 
lekarza, i III iauołicie l)ra "Ludwika Mennisr'a, 
który ma >\vą kanreluryę i mieszka pit. L'MU ^ ar
son ul. Dr. M. posiada dlu^oletP's i tiobrą prakty
kę. as owa jefi> si«*«rn daleko, jako dobr^tro leka
rza. Jeżeli kto z naszych rodaków łredzie potrze 
bowuł doktora to va>lxii»y udar »ie do Dra M. 
Można sii'z nilu rozmówić po an^ieisku lub po 
niemiecku 

Wm. Zoeller. lSi'7 (''arson ul.. S. Pittsburgh, 
sprzedaje prawdziwy "Jilack Gil).'' który jest bar
dzo dobry na chroniczny katar, mokrz. taniecsw. Wita. reumatyzm, drops .ve.  ból w piecach, cier
pieniu kobiece itd. Iłntelka kosztuje a ti bu
telek za $5. 

Kto clice mieć tani?,, a drobną wódkę, niechaj 
sie uda do V. Dosrh, 2-JI4 ('arson ni.. SS. Pirts-
buiL'li Sprzedaje on doskonalą "f'ocie«/ycielke 
strapionych" po $1.2 > za galon . Zarazem ma na 
składzie piwo. wino i rozmaite likiery. 

Do muzy kantów I .Teżeli chcecie nabyć sobie ja
kikolwiek instrument muzyczny, albo «rtrany lub 
fortepian, to pamiętajcie, że najtaniej możecie to 
dostać u Ph. Kothledera, pn. 11 -Ś1 Carson st. w s. 
S. 1'ittsbnrgu. idźcie na przekonanie. 

Firma "Ernst llancli i Synowie" przy rogu ulic 
2ti i Sarah, w s, S. I'ittsbui'tru. wyrabia najlepsze 
piwo lagrowe. Kto nie ma apetytn, a chce być zdrowym i «j]|iym. powinien tejjopiwa spróbować. 

—spredaje— 

wapno, cegły, piasak. 
—MORTAR,— 

rury do ścieków, ce
ment, etc. 

Zapytajcie się o ceny, żanim kwpicit 
u innych. 3^°°Telefon Nr. 490. 

130 WflTERF 
T0Li:i>O. oirro, 

B. FISCHER, 

102 Summit śfrtet, 
ŁW banku Toledo Savings & Trust Co.] 

Agent wszystkich llnij okrętowych* 
Wyseła pieniądze do wszystkich 

części świata, ftgp35 Najłatwiej prze
syła pieniądze do Rosji. 

gAM T. F1SK. 
WYSEŁA PIENIĄDZE DO EUBOPY 

—I sprzedaje— 
KARTY OKRĘTOWE. 

Sil Madison ulica, obok Poczty. 

ADWOKACI. 

^ FAHQUHARSON, 
POLECA SWE ustroi JAKO 

AD W O KA T S Ą D O W Y, 
Pokój Xo. 8 Gradolph Block, 

Róg ulic Jeflfer- Tolwlo O toni Summit iwieuw,U. 

JAMES H. SOUTHARD, 
ADWOKAT SĄDOWY, 

Room No. 2. Yeager Block^ 
419 Madison st. TOLEDO. O. 

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

milton. wyrabiają najlepsze piwo: 
Pilzeńskie, Kulmbacherskie, Wie
deński i Lenk'a Extra Pilzeńskie ex-
porto.^ane, 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. 
Obśtalunki przyjmujemy osobiście 
lub li?townie. Telefonu No. 395. PB 
TER LESK, Prez.; JOHN HUEBNEB, 
Supt. 

TYLKO 1 DOT,AK! 
Zaproszenie do przedpłaty na rok 

1892 18911. 

"Ameryka"' wychodzi w każdą śro
dę i sobotę. Kosztuje tylko £1.50 na 
rok (jest więc najtańszem pismem 
polskiem w świecie, stosunkowo do 
swej wartości). 

Dla Nowy cli Abonentów 
Będziemy posyłać Amerykę od 1-

o-o .Maja 1 S (.»2 r. do 1 -i^o Stycznia 
lh (Jo r. za $1. W tym czasie w 
"Ameryce" będzie drukowany nad
zwyczaj ciekawy oryginalny romans 
p. t. "Z za mogiły." Prawo przedru
ku jest zastrzeżone i tylko w "Ame
ryce"' można ten ciekawy romans 
czytać. 

Chcąc ten romans kupować w ze-
żytach, które kosztują po Tic., wynio
słoby razem około zaś w gazecie 
druk tego romansu skończy się przed 
Nowym Rokiem .lSUi5, więc wyniesie 
daleko taniej. Nadto dostaniecie 
wszystkie bieżące wiadomości z całe
go świata. jj 

Kto na*n przyśle dwóch z góry 
płatnych abonentów, to za to będzie
my mu posyłać Amerykę przez jeden 
rok darmo. 

Adres: 

A. A. PARYSKI, 
Box -'M. TOLEDO, OHIO. 

ANTONI CICHOCKI, 
Agent podróżujący "Ameryki." 

Powyższy obrazek przedstawia na
szego podróżującego agenta. Kto 
mu prenumeratę zapłaci, to dostanie 
kwit i w prezencie ładną książkę. 
AMKKYKA kosztuje tylko &l.r>()na 
rok, a wychodzi dwa razy tygodnio 
wo, jest więc najtańszem pismem 
polskiem. AMEKYKA podaje wiado
mości wcześniej i daleko więcej niż 
inne gazety polskie. 

A. A. Paryski, u-i/Juicca 

fi R Z E W O Br.DULCOWE. 

POLEDO LUMBER &~M$fg CoT 

-POLECAJĄ-
3BZEWO BUDULCOWE 
Gonty, deski heblowane, okieuice, 

drzwi, moldymyi, etc. 
»ORR ST.'&M.'a CROSSING, Toledo. 

MANUF. CO., 
TtÓO rt.TC WATER 1 VINE. 

Telefonu Xo. 186 
Jkienioe, ramy, drzwi, gouiy, heblowane deski) W(izp]kifu[<) ro(l;;;ijinlrzewo budulcowe. 
>ny um'sirkowsiim Firm», ta egzystuje od r. 187<-

yy H. H SMITH & CO. 
—POLECAJĄ— 

SKŁAl) DRZEW A BUDULCOWEGO, 
Heblowane <Jeski, drzwi i okenice, 
łÓG WATER 1 CHERRY. Toledo, O. 

S Ę D Z I Ó W  I  f !  P O K O J U .  

JOHN PARKER, 

S ę d z i a  P o k o j u ,  
Room (> Gr radolph Bloclc, 

Bor. Summit & ,feffer»on et. Toledo, 0* 

nar. .lunetion i Tecumseli ul., Toledo. 

Towary Łokciowe. 
Materye na suknie, 
Stroje damskie, 

Kapelusze, 
Kwi»lv do kapeluszy, 

Ubieram kapelusze, 
Czapki, 

Szale, 
Chustki, 

Serwety, 
Ceraty, 

liękawic/ki. 
Hafty, 

Paski do staników, 
Kolosy, 

Spinki, 
Biżuterya, 

Krawaty, 
Firanki, 

Spodnie dla 
robotników. 

I wiele innych rzeczy, których tu nie 
możemy wymienić dla braku miejsca 

Proszę przyjść i zobaczyć. 
U mnie ceny niższe, niż w mieście. 

Polecam także Obuwu. 

.TAN KWAIMOH. 
Sog JUNCTION I TECUJ1SEH UL. 

^OBUDOWALIŚMY Doktór Polski, 

NOW \ OD1 )/l Al. w tvie nas/.eg-i sklepu, Przezna
czony na skład 

Ubrań dla chłopców i dzieci 
jesteśmy więc w stanie zadów.-inić w\ macania Was/e 
ehoeby najw\ bredmejsze i\> do wvtntru -ii»rań. (.Vrn 
ino/fi tnie jak najniższe. 

Bracia W eber, 
409-411 MONROE ST. 

Zw racamy pieniądze za towar .jeśli sic Wam nie spodoba. 

BEST" SHORT-HAND SCHOOL. 
[SZKOŁA HANDLOWA 1 STENOCRAFU ARAC1 MKLCI1IOR] 

Nar. Madison i Summit ulic, 
: rn,wie  "»I>rzeciw Poczty, w '['olej,,, < -i-" 

W!£€lQim SfkoŁiii OTWARTA 
OT> 4-GO STVCZKXA. 1B92. 

My tio/.viiiy: .vyhuiLi. | li>.n lia, irr.un.-nt kI ,  J .V H U .'H •. , 
a.»-!•!!«i i .Irnkopis". Si uiim, i ^ k. T 'k«' v " 

Opłata xii wieczenią szkoły wynosi tylko (i dolarów na :{ mii siat e. 
Niiuk ; l  skar)).']!!, Ulói.^o ani woiin i»j.> y.:ibi,, mu -i, .n j . ,,n w ^vi..,•!.'i.-i .Hu. ' Ł' 

1'osyłajcie swe dzieci d» szkoły! Pnricypiiłowie: 

J e s t e ś m y  t u  n a  s t a ł e !  
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POLAKÓW, A1JY NASZ STOR 

_J zobaczyli i przejrzeli nasze nowe meble w wielkim wyborze, a mia
nowicie: garnitury do sypialnych pokojów, garnitury do parlorów, bufety 
kuchenne, wieszadła do kapeluszy, środkowe stoliki itp., wykończane na 
styi dębowy, H> wieku lub staro an gielski. 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 

południu jest ciżba. tygodniową lub miesięczną. Przyjdźcie rano, bo po 
Sęład nasz otwarty w każdy wieczór. 

GO£DBERa & t&comom, 434 Summit. 

MEBLE, ŁÓŻKA, 

STOŁY. 

KRZESŁA. 

KANAPY. 

SZAFY, FOTELE. 

WÓZKI ULA 

DZIECI ETC. 

tdiPNikt w HiiYscie Toledo nie sprzedaje mebli 
tak tanio jak AILA MS Sc JU HliT 

.leżeli Wam |  otrzebn " MEBLE. 
wiek ze sprzętów donni^ to  | )a. 
miętajcie, iż u nas możecie w v I>r;i<'• akuratnie to co 

wam potaże one. - • a zapłacicie 
T3F~DALPJKO MNIEJ, NLZ INNI ŻĄDAJĄ* 

Przvjdzcie na przekonanie! 

ABAMS & KI 
623 Monroe, nar. Erie ulic. 

F a r b v 
J 

WYRABIANE PRZEZ 

Buckeye * Paint, ̂  <S  ̂Varnish«Gonipany • 
Są bez zaprzeczenia nalepsze. 

Na sprzedanie u:—A. ROSENKELDER, Dorr S t r e « t. 
C. F. THROM, N e 1) ras k a A v e n u e. 

M E 1 E 1 ?  B R O S . ,  L e n k  S  t  r .  
HENR\ WERDEIIOFF & CO. cor. \ ance & Junction ave. 

^Każdy galon gwarantowany przez 
tllE lU'CKEYE PAINT A. YAKMSH ( 0. 

Pytajfio się o "Boukaj l'aint,"a nie bierzcie innycli. 

Norihleutsclier Lloyd, 
Ke^iilarua linia okrętów pocztowych 

Z Baltimore <lo Bremen 
Dnie odjazdu są jak następuje: 

()ld»'lilnii^, Kwitu'ieii'.'o. Czerwi«*c 1. Upiec 1-i. 
Dresden, " •>! " s '• jo 
Karl*ruh<\ M«j 4 " l". •' 
Stuttgart, " J1 " i'l Sierpień 
Weimar. " > *' j(t " 10 
Oeru, " •::> l.ipiec " j; 

I. Kajuta $<>0 do $iH0. 
Stosownie <lo iniej.«ca 

Między pokład (Zwiscliendeek i $2*2.50. 
Hi let  V tara i  uapowrót i>o /.ni/oi ie j  cenie.  

Odjazd z Bremen co czwartek. 
Wymienione parowce są przeważ

nie nowe, odznaczające się wybor-
nem wykończeniem i we wszystkich 
przedziałach elegancko urządzone. 

Długość ich 41 T> stóp. Szero
kość 48 stóp. 

Kajuty,salony, pokoje dla palaczy 
i t. d. na pokładzie i pokładzie do 
przechadzki. 

Oświetlenie elektryczne. 
Na wygody pasażerów mię-

dzypokładu jak i wentylacyę służba 
okrętowa zwraca szczególną uwagę i 
ma o wszystkiem staranie. Innych in
formacji udzielą agenci. 

A SSHUMA8HE-R & S0„ 
ó South Oay Baltiniore, Md. 
lub ich zastępcy w kraju. 

J. " 
OPTYK I Jl KILEK, 

113 Suuiiuit st. 

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

JACOJ3 POOL, 

Zegarmistrz i jubiler, 
ItOłJI I UKl'EIUMK 

Zegurki /.ejjary s»<-ieiiiie, pierścionki, obrączki 
eliilme, hiun-oletki, kolczyki, etc. 

po imjtańszy ceuaeli— 
110<> Cherry 

—KYM-RSKA PRACOWNIA!— 
Wyriiiiiii wszelkiego gatunku 

lfpr::<{ż >>,, konie, siodła i t. d. 

także repeinje st i .  re,  po cenach umii i rkow niiycli 

Peter Sattler, 
4 1 0  M o m o e  u l .  T o l e d o ,  0 .  

Naprzeciw Wheeler's Opera House. 

Pytaj się wszędzie o 

"Cygaro Kościuszko." 
wyrabiane przez M. FREKJIAN, 

% 

73 Rhodes aye. Cleveland, O. 
Cygara te uznane przez wszystkich 

polaków za najlepsze. Sprobójcie 
eygaro "Kościuszko," a nigdy już 
innych nie będziecie pałjć. 

H. A. WEJR.EHOFF & CO., 
-POl.KCA Pul.A KOM — 

ŹELAZTWO, PIECIE, BLACHĘ, 
FAKIIY, OLEJ, WAH.\YS/ ITP. 

Rury deszczowe i dachówki b. tanio. 
•oN WW miction «v«.. rój; yance, TOLBDO> 0 

P E N S J E 
Dla nlezdoluvch do pracy są przyzuanf 

Żołnier/e z wojen atueryk*ń«kicb, którzy u 
nie/.dolnieni zos-tali <lo pracy, oraz wdowy lub ro d/it« polegajacy na takich, którzy w wojnie zgi 
nqii, tunja prav o do pensji (emerytnry). Jfżeli 
m«eie t«go rod/.ajn sprawą, a chcecie ja poŁpiesz 
nie i korzvxtnif załatwił?, to piszcie doj 

JAMES TAJsnsrEH. 
;Bvły Komis. I'ensyjny J IjS ashinsrt«n9  D.t 

"V, . ( 
Leczy wszelkie choroby 

MĘSKIE, NIEWJAST i DZIECI 
prędko i skutecznie. 

I j m co piszą do umie z innych miast* 
iiu/.icbiiu porady, jeżeli przyślą Sl lin 
receptę i -c. znaczek pocztowy na o<l-
powiedz. 

i  ) ! l ice 

l:!l tXchraska av„ Toledo, 0. 

Egzystuje od roku 1!!79. 

... .'W O. Ii liii lii 
li:: i Kiwnie i i--ąMki>wi 

S«^MAKK, 1* 
Siano, Słomę, etc. 

—Najlepszą białą żytnią mąkę,— 
Najlepszą, ni^kę IJrooks'a. 

Najlenszrt pal unki nmki zimowej. Din biorących 
w wielkiej ilości, ceny lmrd/.o zniżone. Zapytaj

cie, nie o niojo ceny,/.aniin knpicie n innych. 

Chas. Neuendorf!, 
508 Summit st., Toledo, 0. 

F. NADOLNY, 

KYsr.lE — 

SZYLDY. POKTKETY. ETC., 
—po cenach bardzo niskich— 

Poleca swe usługi szanownym 
księżom,byznesistom i towarzystwom 
polskiem. 
No. .1448 Vance st., Toledo, O. 

Ceny Targowe. 
Cena lia pszenicę. 

W Cleveland .85-.89 
Buffalo 
Toledo .84-.89 
Chicago .80-.81 
St. Louis i)0-.90| 
Detroit 
New York 104ł-104| 

Mpał.Węęle i drzewo. 

Wę gie Antracytowe—Ceny hur
tów ne w wagonach—Chestnut i do 
pieca,po $4.(50 tona; "grate" i 'egg," 
&4.40. Ceny detaliczne: Chesnuti do 
pieca -$5.50; "grate' :  ^5.25; "egg" 

Nabiał i I)ról>-
Masło—śmietankowe i świeże (ee 

ny hurtowne) !? (,>c.;uajlepsze /. Elgin, 
. . ..; stołowe 20 do 24c.;oleomarga 
ryna lóc.; najniższy gatunek ()-8c. 

Ser Z newjorskit-j śmietany po 9 
-lic.; z ohajoskiej śmietany, świe
ży, 8-8^c.; z podbieranej śmietany, 
5-6c.; twardy ser po 10c.; limbur-
gski po iMOc,szwajcarski po l!^-14c. 

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

Drób—J^ywe indyki 10c. ft.; kacz
ki 8-10c. ft.; kurczęta He,, ft: pie
czone, 13c. funt. 

Pasza i Zboże. 

Si ano-N aj lepsza tymotkami! -12; 
w wagonach $VM0 

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.. 

Oineliny (mi 11-feed)—Najlepszy 
gatunek po $24 zatonę (hurtownie); 
drugi gatunek $20-21; otręby po 
$10-20. 

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

Pszenica— No. 2 czerwona, nOwa, 
89c; No. 3 nowa, 8<>c. 

Korna z Ohio—Dobra mięszana, 
40; No. 2, oSc.; No. 3 3Sc. 

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

Zyto—No. 2, nowe, 91c. 

^ ROSE NFKL DEK, 

1212 Dorr street. 
Sprzedaje najtaniej wszelkiego gatunku 

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

cia na dach i mry ściegowe. 

Piece do ogrzewania bardzo tanio! 
Zanim udacie sie gdzieindziej, to przekonajcie 

siq o cenach u mnie. 

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

mśś&mt!' i j i i J f *  i  •» 
j [ii. i 


