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AGENCI "AMERYKI." 

ARCADIA, WIS .—Kasper Krett. 
BOSTON, MASS.—W. Witkowski, 16 alem. 
CLKVKI.ANI).—Henry I-ewis, 325 Superior 
DURYKA, PA.—J. Dombkowski. 
DUNKIRK, N. Y. A. Wicks, 108 Lyon 
HAMILTON.—H. Bonikowski 524 Hanover. 
HOMESTEAD, PA.—Fr. Wnórowsku 
MINTO. N. D.- Józef Norloch. 
POSEN, MICH.—Franciszek Hoffman 
PLYMOUTH, Pa. St. Kiernozycki 
PITTSBURGH.-—J. Giabowski, 18, 20-ta st. 
PITTSBURGH.- P. Stankiewicz, 1515 Penn 
Bo. BOSTON.—K. Malewski, iii C. st. 
ST. LOUIS,—F. Kalinowski, 2O25 Division 
S8, PITTSBURGH.—V. J. Mulka, I59~I8TH 

SS. PITTSBURGH.—W. Szewczuga, 
1926 Josephine. 

CINCINNATI, O.,—Edward Czerwiński, 
Liberty & Cutter 

TOLEDO, 29 CZERWCA, 1892. 

Z platformy demokratycznej nie-
aadowoleni są demokraci z Colorado. 
Po przyjęciu platformy i nom.nowa-
niu Clevelanda, delegaci z Colorado 
wydali cyrkularz, w którym oświad
czają, iż ani Cleveland ani Harrison 
nie zasługują na poparte w połud
niowych stanach, bo obaj są przeciw
ko wolnemu biciu srebrnych pienię
dzy. Cyrkularz ten wywołał wielką 
sensacyę. Może on dużo zaszkodzić 
demokratom w południowych sta
nach, gdzie teraz demokraci mają 
swoją główną siłę. 

JEST PRZEZNACZENIE. 

Czyż w wieczność duch ludzkości 
Owionął stan uśpienia?! 
Czyż wieczne panowanie 
Obłudy i zniszczenia? 

Na wieki czyż zakryte 
Potężnej prawdy lice? 
Czyż nigdy nie zaświ< 
Wolności cnej oblicze 

"Wszak cel gdzieś ostateczny, 
Ctl ulepszania się wieczny!... 
"Wszak w świecie wszystko się zmie

nia 
Do kreBU wszechprzeznaczenia!— 

1 ludziom zajaśnieją 
Dnie lepszej kiedyś doli— 
1 dominia się skończy. 
Tyranii i niewoli. 

Duch ludzki się wyzwoli 
Z przesądów i uśpienia— 
1 będzie w onczas chwila 
Wszech-odrodzenia!— 

Fr, Szczerbowski. 

ieci. 

PLATFORMA DEMOKRATYCZNA. 

[Ciąg dalszy.] 

Zasada wMrlędem taryfy. 
Sekcya 8. — Ponawiamy zasadę 

partyi demokratycznej, że podatki 
Bą tylko wtedy uzasadnione, gdy po-
trzelby rządowe tego wymagają, a 
jeżeli podatki nie są potrzebne to są 
niesprawiedliwe; kit dy podatek jest 
nałożony w komorze celnej na arty
kuły innego, rodzaju a wyrabiane w 
tym kraju, to różuica płacy robotni
kom tutejszym i zagranicznym, jeże
li takowa egzystuje, wątpliwie wy
pada na korzyść robotników, ale z 
pewnością obciąża naszych farmerów 
1 wyrobników, a choć przyczynia się 
do zbogacenia pewnej klasy ludzi, 
natomiast jest niesprawiedliwym wy
dobywaniem opłaty z robotników ra 
rozchody rządowe,—dlatego dopomi
namy się rewizyi praw o taryfie aże
by usunąć wszelkie nierówności, ul
żyć ciężarom, a postawić je na rów
ności konstytucyjnej. 

Lecz obniżając podatki, nie pro
ponujemy czynić uszczerbku domo
wym przedsiębiorstwom, owszem aby 

{>odnieść ich dobrobyt. Od czasu za-
ożenia naszego rządu, podatki cłowe 

Stanowiły najgłówniejsze źródło do 
chodów państwowych, i tak nadal 
musi pozostać, tyinbardziej, że dużo 
przedsiębiorstw zawdzięcza swą e-
gzystencyą prawom cłowym,-a prze
to przy zmianie praw należy na to 
dobrze baczyć, aby nie przynieść u-
Bzczerbku ni pracy ni kapitałowi. Re
forma musi być dokonaną w sposób 
Bprawiedliwy. 

Potępiamy prawo cłowe Mc Kin-
ley'a, uchwalone przez 51-szy Kon
gres, jako największą zgrozę klaso
wego prawodawstwa; pochwalamy 
usiłowania demokratów w obecnym 
kongresie, w celu złagodzenia o-
Btrych praw, względem sprowadza
niu surowych materyałów i tanich 
fabrykacyj, które są potrzebne do o-
gólnego użytku; obiecujemy zmianę 
tych praw na korzyść ludu, jeżeli na
szej partyi rząd zostanie powierzony. 
Od czasu jak prawo Mc Kinley'a we-
fucło w żyoie, to 10 razy robotnikom 
obniżano zapłatę na jedno podwyż
szenie. [Historya jest najlepszym do-
jwodem, że za rządów demokratycz
nych praca robotników najgorzej 
spadła; podczas "panowania" Cleve
landa w latach 1885-6-7, pamiętne są 

strajki w całym kraju i mordowania 
robotników w Milwaukee i Chicago. 
P. Red.] 

Zaprzeczamy, że dobrobyt w kra
ju się podniósł, od czasu, jak prawo 
taryfowe weszło w życie; wskazuje
my na zastój, obniżanie płacy robot
nikom i strajki w fabrykach żelaz
nych, jako najlepszy dowód, że pra
wo Mc Kinleya nie przyniosło dobro 
bytu krajowi. 

Zwracamy uwagę dobrze myślą
cym Amerykanom, na fakt, że po 30 
latacn istnienia podatków ogranicza
jących wwóz zagranicznego bogać 
twa, w zamian za nasze zbywające 
produkta rolne, domy i farmy w kra
ju obciążone są długami hypotecz-
nymi na przeszło dwa tysiące pięć
set milionów dolarów, nie wliczając 
w to innych podrobnych długów; w 
dziewięciu głównych rolniczych sta
nach na zachodzie dług hypoteczny 
wynosi $1.05 per capita na ogólną 
ludność; te same skłonności widocz
ne są w stanach bogatych. Uważamy, 
że nic nie jest gorsze dla przemysłu, 
jak "szeryf." [Statystyka wykazuje, 
że najwięcej długów na farmy poza-
ciągano w latach 1885-6-7, kiedy 
"panował" Cleveland. P. Red.] 

Potępienie wzajemnego handlu (reci
procity). 

Sekcya 4.—Handel z innymi kra
jami, na zasadzie wzajemnych u-
stępstw, jest od dawna doktryną de
mokratyczną, lecz potępia.ny udawa
nie tej zasady (sham reciprocity) któ
ra naigrywa się tylko z ludzi, prag
nących rozszerzenia handlu z zagra
nicą, bo republikanie otwierają han
del na tej zasadzie tylko z takimi kra
jami, z których nie możemy korzy
stać, a kraje dla nas pożyteczne od
gradza wysoką taryfą. 

Przeciw "trustom" i związkom. 

Sekcya 5.—Uważamy, że trusty 
powstają wskutek odgraniczenia 
przez wysokie cło wolnej konkuren
cji, lecz jesteśmy zatem, aby rząd 
ściśle kontrolował takie trusty i o-
graniczał je takiemi prawami, jakie 
w praktyce okażą się za najstosow
niejsze. 

Ochrona publicznych gruntów. 

Sekcya 6.— Choć partya republi 
kańska ogłasza, że grunta państwo
wo powinny być zatrzymane tylko 
dla rzeczywistych osadników, to jed
nak w posiadaniu korporacyj, kolei 
żelaznych i cudzoziemców jest wię-
cej gruntu pomiędzy oboma morza
mi, niż w posiadaniu farmerów. O-
statnia demokratyczna administracya 
zmieniła tę zasadę partyi republikań
skiej względem posiadłości państwo
wych i odebrała korporacyom 100,-
000,000 akrów dobrego gruntu, aby 
go dać osadnikom, a przysięgamy,że 
w tym kierunku postąpimy jeszcze 
dalej, aż wszystkie grunta będą słu
sznie oddane ludowi. [Prawo o odbio
rze gruntów państwowych cudzo
ziemcom i korporacyom, przedsta
wione było w kongresie przez p. O'-
Neil z St. I -ouis, z partyi robotniczej. 
Dyskusye o tem prawie toczyły się 
zacięcie w r. 1888, a najzaciętszymi 
oponentami byli demokraci, z Gor-
man'em na czele.-— Patrz Gwiazda 
No. 18, r. 1888. P. Red.] 

Dwojakie pieniądze. 
Sekcya 7.—Potępiamy republikań

skie prawo, znane pn. "Sekcya Sber-
tnana z r. 1899," jako tchórzowskie 
wykręty pełne tylko przypuszczań o 
nieszczęściu w przyszłości, .lak autor 
tak i zwolennicy tego prawa powinni 
czemprędzej to prawo odmienić. 
Chcemy,aby 2łote i srebrne pieniądze 
były w kursie i miały równą war
tość, co można ograniczyć prawami 
międzynarodowemi; chcemy także, 
aby i papierowe pieniądze były waż
ne, tak samo, jak metalowe. 

Sekcya 8.— Oświadczamy się za 
zniesieniem podatków na banki rzą
dowe, wydające pieniądze. 

[Dokończenie nastąpi.] 

TESTAMEET PIOTRA WIELKIEGO. 

Car rosyjski, Piotr Wielki spisał 
rady dla spadkobierców tronu rosyj
skiego, których celem jest zawład
nięcie całą Europę.—Ten dokument, 
nazwany testamentem Piotra W., le
żał zachowany w tajnych archiwach 
carskich, i nikt nie byłby się domyś 
lił istnienia jego, gdyby nie francuz 
Gaillardet, któremu się udało dotrzeć 
do tego dokumentu i zrobić z niego 
odpis. Dążenie obecne Rosyi do opa
nowania Bułgaryi, dalej Serbii, a na
wet Rumunii, aby po ich ujarzmieniu 
dostać się do upragnionego celu, do 
Konstynopola, przypomina ten testa
ment pierwszego założyciela potęg: 
carów rosyjskich, i sąazimy, że obec
nie jest na czasie, obznajomić czytel
ników z treścią tego dokumentu. 

Na wstępie wywodzi Piotr W. że 
podług jego przekonania, naród ro
syjski przez Opatrzność powołany 
jeat, do zawładnięcia całą Europą, i 
spadkobiercom swoim na tronie po
daje punkta, jak Mojżesz ludqwi iz
raelskiemu pozostawił tablice' przy
kazań. Punkta te są następujące: 

1. Naród rosyjski winien być cią
gle w gotowości do wojny, aby mógł 
w każdej chwili wyzyskać korzystne 
okoliczności. 

2. Należy śeiągać ze świata naj-
zdatniejszych wodzów i nczoęych 
mężów. 

3. Przy każdej sposobności należy 
brać udział w zatargach iriędzy in
nymi narodami europejskiemi,a prze 
dewszy8tkiem w Niemczech. 

4. Polskę należy trzymać bezustan 
nie w rozdwojeniu, na sejmy należy 
wpływać przekupstwem, wojska ro
syjskie wysłać pod wszelkiemi pozo
rami do Polski 1 tam je zostawiać za
łogą. Nakoniec Polskę podzielić, a 
potem starać się, aby części jej, in 
nym państwom rozdane, napowrót 
odebrać. 

5. Szwecye drażnić i poróżnić je z 
Danią i Brandeburgią, aby je osła 
bić. 

6. Zon dla książąt panujących ro
syjskich szukać w Niemczech, aby 
tam mieć wpływy. 

7. Z Anglią utrzymywać przymie 
rze handlowe, by za płody surowe 
rosyjskie ściągać angielskie złoto, 
by przytem kupcy i majtkowie wyu 
czyli się od Anglików handlu i że
glugi morskiej. 

8. Rozszerzać granicę morza Bał
tyckiego i morza Czarnego. 

9. Należy przybliżać się coraz wię
cej do Konstantynopola i ku Indyom. 
Tam zapanowawszy, można być pa
nem całego świata. Prowadzić ciągle 
wojny z Turcyą i z Persyą, by je 
osłabiać i przybliżać ich upadek. 

10. Starać się o sojusz z Austryą i 
łudzić ją zapanowaniem nad całemi, 
Niemcami, gdyby zazdrościła zabra
nia przez Rosyą Konstantynapola, 
ofiarować jej jakie wynagrodzenie w 
nowych państwach, któreby można 
potem jej odebrać. 

11. Wszystkie ludy szyzmatyckie 
przyciągać ku sobie, aby miały opar
cie w Rosyi, a wtedy one same osła
biają kraje, do których należą. 

12. Po podziale Szwecyi, po zwy
ciężeniu Persyi, podbiciu Polski i 
zawładnięciu Turcyą, porozumieć się 
z Francyą i Austryą, pochlebiać im, 
potem jednej z nich zrobić przysłu
gę, a drugą zniszczyć, a nakonisc 
ujarzmić tę potęgę, która pozostała, 
co będzie łatwem, bo wtedy Rosya 
będzie już zbyt silną. W ten sposób 
może i musi być Europa pokonaną. 

Jak widzimy, następcy Piotra W., 
carowie rosyjscy, dążą w wskazanym 
kierunku. Jak daleko zajdą—czas to 
pokaże. 

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

milton. wyrabiają najlepsze piwo: 
Pilzeńskie, Kulmbacherskie, Wie
deński i Lenk'a Extra Pilzeńskie ex-

Eortowane, w beczkach lub w butel-
ach. 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 listownie. Telefonu No. 395. PK 
TKR LENK, Prez.; JOHN HUBBNBB, 
Supt. 

"Do!,ra gazeta dla dobrych ludzi." 
AMERYKA broni prawdziwych za

sad religii świętej katolickiej, ale o-
stro i stanowczo występuje przeciw 
tym, co religię uważają za "handel" 
i w imię religii lud prosty oszukują. 
Dobrych księży zawsze bronimy, ale 
sprawiedliwość nie pozwala nam po
chwalać złych. Ameryka sądzi wszyst
kie klasy według jedne) sprawiedli 
tcości, (nie uznaje "odmiennej spr8 
wiedliwości" dla bogaczy). Uczciwie 
postępuje i nikogo się nie boi. Jest 
największym postrachem na złych 
ludzi. Stara się o oświatę ludu. Ma 
największy wpływ na lud roboczy, 
bo uczciwie go broni. Podaje więcej 
wiadomości, niż inne gazety amery-
kańsko-polskie i donosi je wcześniej. 
Drukuje najlepsze utwory literackie, 
przeważnie oryginalne. Zamieszcza 
najlepsze prawozdania: z ruchu ro 
botniczego, polityki, ekonomii,pra
wodawstwa, z życia Polaków na ob
czyźnie i w kraju;wiadomości z Ame
ryki, z Polski, z całego świata, etc 

Zwracamy uwagę na następujące 
fakta: 

1. AMERYKA ma ścisły druk i w 
jednej kolumnie pomieści więcej wia
domości, niż inre gazety w 2-ch. 

2. AMERYKA ma wyraźniejszy druk 
od wszystkich gazat polskich, Do u-
żywa nowych i dobrze rzniętych 
czcionek, najlepszego atramentu i 
białego papieru, a wyciskana jest na 
nowej prasie. 

3. AMERYKA wvchodzi dwa razy V 
tydzień, więc donosi wiadomości 
wcześniej, niż inne gazety. 

4. AMERYKA jest najtańszą gazetą. 
5. AMERYKA jest pismem niezależ 

nem od żadnej partyi, a więc beź o-
gródek może pisać prawdę na korzyść 
ogółu. 

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

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

Stałe pociągi pospieszne 
pomiędzy Toledo i Findlay. 
Jeden pociąg kursuje co
dziennie z Toledo do Indian
apolis o 4 00 pm. Inne po
ciągi naznaczone "codzien-

_ nic," kursują pomiędzy To-INCINN>TI. mmiLTóitajAYiotiiiŁ lprirt j Cincinnati. 
UNION DEPOT. 

Przychodzą, Odchodzą, 

*5 00 am... Cin.&Ind. Ex... 10 15 am 
4 00pm. " " " *3 30 p m 
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 
9 00 p m 

11 35 a m 

8 30 p m 
6 05 p m 

10 15 am 

TOLEDO ANN ARBOR & N. M. 
10 30 p ra Frankfort Mail 5 45 a m 
8 55 a m Ann Arbor Acc 10 20 a m 
1. 10p.m. Clare Ex. 2.40 pm. 

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

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

Toledo,St. Louis & Kansas City R.R, 
~ WEST ANO SOUTHWEST. 

2 TRAINS DAILY TO ST. LOUIS. MO. 
SLCEPINQ CARS, FREE CHAIR CARS. 

TOLEDO,ST.LOUIS & 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 a m 
415pm Kansa City Ex. 10 20 a m 

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

CIN. JACKSON & MACKINAW 
4 45 p mChig.& Toledo Ex. 7 20 am 

12 10 p m Mail & Ex. 6 30 p m 
3 50 p m Local 6 10 a m 

WHEELING & LAKE ERIE RY, 
6 20 p m Pitts. St.& Mar.Ex. 7 40 a m 
1 55 p m Trough Ex. 1 00 p m 

*9 20 am Clev& N.Y.Ex. *4 50pm 
4 30 p m Acomendation 7 45 a m 

Mixed Oak Harbor *7 45 p m 

MICHIGAN CENTRAL. 
910pm Makin.& Det.Ex.*5 35 pm 

*10 05 a m N.Y.& 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 

Cheap Excursion to Harriman, Tenn. 
The C. H. & 1); announces cheap 

excursion to Harriman and return 
leaving Toledo at 11:40 p. m. Thurs
day June 30. The excursion will be 
personally conducted by Mr. Geo. 
J. Clark, Excursion Agent, C. H. & 
D. R. R. For rates, tickets and full 
information call on or address Mr. 
Clai-k, in Old Library Bldg, Toledo, 
Ohio. 

Ceny Targowe. 
Cena na pszenicę. 

W Cleveland .85-i 
Buffalo 
Toledo 92-.93 
Chicago .81-.82 
St. Louis .85-.! 
Detroit .... 
Ne w Y ork .96-.97 

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

towne w wagonach—Chestnut i do 
pieca,po $4.60 tona; "grate" i "egg," 
$4.40. Ceny detaliczne: Chesnuti di 
pieca $5.50; "grate" $5.25; "egg" 

Nabiał i Drób. 
Masło—śmietankowe i świeże (ce 

ny hurtowne) 29c.;najlepsze z Elgin, 
..; stołowe 22 do 23c.; oleomarga 

ryna 15c.; najniższy gatunek 6-8c. 
Ser—Z newjorskiej śmietany po 9 

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

Jaja—Świeże, wyborowe, po 12^c. 
26c. tuzin, składowe po 23 do 24c. 

Drób—Żywe indyki 10c. ft.; kacz
ki 8-10c. ft.; kurczęta 9c. ft: pie
czone, 13c. funt. 

Pasza i Zboże. 
Siano-Najlepsza tymotkami] -12; 

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 zatonę (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#e. 

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

Owies—No. 1 biały, .... No. 2 
biały, 31c; No. 3 biały .... No. 2 
mięszany .... 

Zyto-—No. 2, nowe, 75c. 

UKSKURSYA 
j 

CAMP MEETINGS AT VERMILLION,O. 
Excursion tickets on sale via the 

Nickel Plate from June 21st to 
August 23rd at very low rate ;. Ti
ckets good returning until August 

JULY 1,2*4, 
The Nickel, Plate will sell excur

sion tickets to all stations at one fare 
łorthe round trip, good returning 
until the 6th. 

Co dzien tegpo lata z Chicago 

I MILWAUKEE 
DoHofą Parku - Pulaski mta 

Są to najlepsze polskie kolonie od Chicago i Milwaukee. 
Zwyczajna cena tykietu z Chicago wynosi tylko $5.94; z Mil
waukee $3.39; my zaś dla zakupników gruntów (farm) zni-
żąmy tą cenę: z Chicago o $2, a z Milwaukee o $1, czyi5 25 prct. 
Tykiety te będą dobre na czas dłuższy, aby można sobie obej
rzeć dokładnie więcej farm. 100;00Q Akrów "urodzajnej ziemi 
porosłej pięknym lasem, z małemi polankami, jeziorkami i stru
myczkami, w zdrowym klimacie, gdzie żniwa, inwentarz i targi 
zawsze zadawalniają farmera. Ceny nizkie, termina wypłaty 
łatwe. Czwartego lipca bilet kosztuje połowę ceny. ^ 

Pięć różnych siec: kolejowych dochodzi do tych kolonij; również kilka linij o-
krętowych znajduje się w pobliżu. Powyżej wymienione ceny biletu uzyska każdy 
kto sią do nas zgłosi. Mapy 1 cvrkularze posełamy bezpłatnie. 

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

Grunta • • • 
w polskiej kolonii 
"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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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 uad pięknem! jeziorami, blisko miasta i stacyi kole
jowej, oraz naszych tartaków do rznięcia drzewa. Ceny w na
stępnych 90DNIACH bardzo niskie, warunki kupna przystęp
ne, wypłata na długi czas, niski procent. Kupujący grunt mo
gą dostać dobre zatrudnienie u nas, w tartakach. Po mapy, 
opisy ild. pisać wprost do: 

Three Lakes Land <S Lumber Co., 
112 Wisconsin Street, 

MILWAUKEE, WIS. 
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DRUKARNIA 
AMERYKI W TOLEDO 

W 

Jest zaopatrzona w roziraite gatunki czcionek i ornamentów 
i urządzona według najnowszego systemu amerykań
skiego, 

Zawsześmy wzorem dla innych ale nikogo nie naśladujemy. 

Po co macie płacić wyeoką cenę za fuszerską robotę w starych (i nic 
nie wartych drukarniach, kiedy u na.s dostaniecie pierwszorzę
dną za połową ceny. Nie dajcie obstalunku na robotą do żadnej 
drukarni, dopóki nie zapytacie się u nas o ceną. 

Drukujemy: Książki, pamflety,konstytucyei kwitaryusze dla towa
rzystw. rachunki, nagtówkl na listach i kopertach, bilety wizy
towe, bilety anonsowe [bvznesowe], cyrkularze i wogóle wszyst
ko co wchodzi w zakres drukarstwa. 

Robotą przyjmujemy ż wszystkich cząści świata — z wielkich miast 
miasteczek i osad małych. Zarówno od bogaczy jak i od bie
dnych. 

Bla nowozakładających się towarzystw na żądanie posyłamy wzory 
konstytucyj, reguł parlamentarnych, kwitaryuszy i książek 
kwitowych. 

A. A. PARYSKI, 
«!40BT.8U.t3ST.. TOLEDO, 0. 

ME ZAPOMlAAJtlE ZOBAt ZYĆ 

DobrefoSamarytanina, 
Króla Lekarzy! 

Który posiada dyplom z sławnego 
Kolegium Marsh'a, z Albany, N. Y. 

SPECJALISTA M 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 podejmnje sią leczyć żadnej choroby,kt6-

rejby nie uznał za nie do wyleczenia. Praktykuje 
->rzez 40 lat jako lekarz,a jako specjalista przez20 
at; we wszystkich krajach jest aobrze znany. Le-

Ćzy wszystkie choroby chroniczne. Choćby inni 
doktorzy uznali waszą chorobą za niewyleczalną, 
fn iViRltv S *  A  R Y T A  Vi V łnn^a U'r.n m.T może W&JL pomódz. Ty-

ieli, 
to DOBHV SAMARYTANIN 
eiące ludzi już wyleczył, którzy długo cierpie... 
a nie mogli być przez innycn lekarzy wyleczeni. 
Ludzie ci wsządzie rozgłaszają :mią DOBFEGO SA 
MARYTANINA, i swym znajomym go polecają. 

wszystkie choroby prywatne. 
araliż, dychawicę, rea» 

katar, cierpienia to. 

ł Porada Prywatna i w sekrecie zachowana. Jeżeli nie możekfo przyjść do doktora osobiści* t« „ 
tonap.isać swój adres, wiek i przysłać trochą włosów, ora/. 2 cem. marką iwMtow^ton»tvch m? 
«k>stanie odrMłwiedi listowną. Wszystkie listy nąleay pigać w natycnmi, 

mo-
natychmiwt 

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.: t°o of=o u'ro. 


