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Ameryka w Toledo. 
Wychodzi w każdą Środę 1 Sobotę, 

Kosztuje — — $1-50 net rok. 

A. A. PARYSKI; RKDAKTOK 

No. 140 St. Clair st., Toledo, 0. 

AGC1 "AMERYKI." 

ARCADIA, WIS.—Kasper Krett. 
BOSTON, MASS.—W. Witkowski, 16 alem 
CLEVELAND.—Henry Lewis, 325 Superior 
DURTKA, PA — J. Dombkowski. 
DUNKIKK, N. Y.- A. Wicks, 108 Lyon 
HAMILTON.—H. Bonikowski 524 Hanover 
HOMESTEAD, PA.—Fr. Wnorowski. 
MINTO, N. D.- Józef Norlocb. 
3POSEN, MICH.— Franciszek Hoffman 
PLYMOUTH, Pa.—St. Kiernozycki 

P̂ITTSBURGH.—J Grabowski, 18, 20-ta st, 
PITTSBURGH.—P. Stankiewicz, 1515 1'enn 
So. BOSTON. -K. Malewski, 177 C. st. 
6T, LOUIS,—F Kalinowski, 2O25 Division 
S. S, PITTSBURGH- V. J Mulba, 15918th 

S. S. PITTSBURGH—WSewczuga, 
1926 Josephine, 

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

TOLEDO, 0 LIPCA, 1892. 

AMKKYKA kosztuje od d. 1 Lipca 
do 1 Stycznia 1893 r. tylko 75c. 

Paderewski przebywa obecnie w 
Paryżu, dokąd przybył z Londynu 
przed dwoma tygodniami. Do Anglii 
powróci w październiku. 

Rycerze Pracy ogłoszają bojkot 
przeciwko S. Kołowskieinu w Scran-
ton, Pa., który sprzedaje ubiory wy
rabiane przez firmą Rochester Clo
thing Combined. 

Tertullian, pisarz z roku 1U5 po 
nar. Chr. powiada, że całus był wpro
wadzony początkowo w użycie dla 
celu wybadania, czyli osoba, którą 
się całowało,była winną pijaństwa. 

Cztery miasta w Europie stoją czę-
Sciowo na wysepkach. Wenecya jest 
najlepiej znana, jako miasto staro
żytne; drugim miastem jest Peter
sburg, stolica Rosyi, trzeciem G»n 
dawa, a czwartem Amsterdam. 

Mikroskop odkrył nam bardzo wie
le ciekawych rzeczy, a mianowicie, 
że lasecznik katarowy ma ł,<HK) mię
śni w sweni ciele, że trutnia [samca 
pszczół) oko składa się z 1,300 źre
nic; i oko muchy składa się z 2,800 
soczewek. 

W Stanach Zjednoczonych wycho
dzi 9i'.5 religijnych gazet, których 
Ogólna cyrkulacya jest blisko ^ z 
pism wydawanych w tym kraju. Me
todyści mają 147 gazet, rzyinsko-ka-
tolicy 127, baptyści 12tt, presbyte
ry anie r>3, protestanci 47 i inne sek
ty po mniejszej liczbie. 

Demokraci w Atlanta i Georgia 
•wydali cyrkularz do robotników, w 
którym namawiają tychże do oszczę
dności. W cyrkularzu tym pomiędzy 
innem i, wyrażają swe zdanie co do 
oszczędności w ten sposob. "Robot
nik powinien ciężej pracowaó,a mniej 
jeść." Dosyć zrozumiale!.... 

Strajk ukończony. 
Cleveland, O., 5 lipca. (Tel. Am.) 

Strajkierzy z tramwajów na New-
burgu powrócili do pracy. Kompa 
nia zgodziła się na wyższą zapłatę, 
ale nie przystała na to, by jej nie by
ło wolno odprawić od pracy należą
cych do Rycerzy Pracy robotników. 
Zwycięstwo chociaż częściowe! 

Na prywatnym wieczorku. 
U pewnych państwa odbywał się 

wieczorek "muślinowy ,"na który za
proszono bardzo wiele gości. Była 
tain panna B. dziewczyna dosyć pię
kna, i jak zawsze, robiła co mogła, 
aby tylko usidlić profesora, który ró
wnież tam był gościem — a który ma 
być także niezłym pogromcą serc ko
biet. 

"Profesorze," zapytuje panna "ile 
lat ja mam, czy mi możesz powie
dzieć?" 

"Na pewno nie," odpowiada za
gadnięty. "Nie należę bowiem do lu
dzi, którzy starożytnościami się zaj
mują." 

Teorye tfrecklejro filozofa. 
Anaxagoras, ateński filozof, który 

żył w piątym wieku przed Chr., nau
czał, że wiatr jest powietrzem, wpra-
wionem w ruch przez rozrzedzenie; 
że księżyc ma światło od słońca, że 
tęcza jest zjawiskiem powstałem 
wskutek retleksyi [odbijania się 
światła], że komety są podróżujące-
mi gwiazdami i że gwiazdy stałe są 
w nieobliczonem oddaleniu od słoń
ca. Prócz tych wykładał wiele innych 
rzeczy, na które dzisiejsza nauka się 
godzi. 

Bojkotowane firmy. 
Związek krawców i przykrowaczy 

Ogłasza bojkot przeciwko tyin wszy
stkim firmom, które sprzedają towa-
ry wyrabiane przez skabów dla firmy 
t. z. Rochester Clothing Combined. 
Bojkotowanemi firmami w Toldo są, 
J. Ł. Hudson. J. N. Mockett. T. 
Everman & Co., I. Melvin. S. Van 
Warter, Sr., Misfit Olothing Parlors. 
F. Eversman. 

D O  Ż Y C I A .  

Noc-burza! Deszcz dzwoni kroplami 
0 okiem mych bijąc kryształy !... 
Jak gdyby innie pytać się chciały, 
Dlaczego zalewam się łzami J1!... 

Jak gdyby, co cierpi ma dusza 
Się pytać i chciały dowiedzieć. 
Co spokój mój kłóci-narusza 
To aby im wszystko powiedzieć. 

"Padamy, by życie odświeżyć 
1 wiecznej by uledz przemianie; 
Natury nam dzieciom uwierzyć 
Jeśli chcesz, posłuchaj młodzianie. 

My dzieci obłoków—owiane 
Wiatrami, gdy życie dajemy, 
Znikamy:—A potem stajemy— 
W obłoki znów czyste—świetlane! 

Dlaczego tak smutne twe życie? 
Świat piękny, świat taki uroczy! 
Cierpliwie! A ono na świcie 
Do słońca swe skrzydła zatoczy! 

Bądź wesół i uzbrój się w śmiałość 
I w życie spoglądaj z nadzieją! 
1 odrzuć tę na bok ospałość, 
Gdy-ć życie i szczęście się śmieją. 

Precz odrzuć twe smutki i troski, 
W odwagę bądź zbrojny młodzianie; 
Po nocy obfitej w pioruny!... 
Nastaje świetlane zaranie. 

Dokładaj zabiegów, starania, 
A one wprowadzą cię w życie... 
1 nie strwoń cni twego zarania 
Nagrodzon zostaniesz sowicie. 

Padamy, by życie odświeżyć, 
I wiecznej by uledz przemianie, 
Natury nam dzieciom uwierzyć 
Jeśli chcesz—posłuchaj,młodzianie." 

1 stoję samotny w tej cieni... 
A głowa na piersi się skłania: 
Bo gwiazdy ni jednej w przestrzeni, 
Ni sercu mojemu zarania!... 

1 nie ma nadziei promyka; 
Noc ciemna; o szyby deszcz dzwoni; 
A życie powoli pomyka 
Aż wreszcie się całe uroni!— 

Fr. Szczerbowski. 

'BoWa gazeta dla dobrych ludzi." 
AMKKYKA 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 os::ukują. 
Dobrych księży zawsze bronimy, ale 
sprawiedliwość nie pozwala nam po
chwalać złych.Ameryka sądzi wszyst
kie klasy według sprawiedli 
wości, (nie uznaje "odmiennej spra 
wiedliwości" dla bogaczy). Uczciwie 
postępuje i nikogo się nie boi. Jest 
największym postrach <nn 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 wcześnie). 
Drukuje najlepsze utwory literackie, 
przeważnie oryginalne. Zamieszcza 
najlepsze prawozdania: z ruchu ro 
botniczego, polityki, ekonomii,pra
wodawstwa, z życia Polaków na ob-
•zyźnie i w kraju;wiadomości z Ame
ryki, z Polski, z całego świata, etc 

Zwracamy uwagę na następujące 
fakta: 

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

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

3. AMKKYKA wychodzi dwa razy w 
tydzień, więc donosi wiadomości 
wcześniej, niż inne gazety. 

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

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

If you are iniciulinir to go anywhere it nmv pay 
you to consult the following lint of specially au
thorized low rates, which will be made by the 

OHIO CENTRAL LINES. 
(T A o C liy. K A M liy. — T O A C Ry.] 

One fare for the round trip, to 
Findlay, O. Account Bariuim and Bailev's shows. 

Tickets tm sale July i'.'nd from all l'. C. Jfc O. 
stations, i;ood returning same day. Train will 
leave Kindlay lumh-boundat 5 l>. m. and south
bound at ti.uO j). m. 

Kansas t'itv. Mo. Account Supreme Lodge Meet
ing and Hiennial Conclave l'. H. lv. of P. Tick
ets on sale August 19th to 22nd. Uood to return 
until Sept. 15th. 

New York City. Account of Society of Christian 
Endeavor ITnion. Sell tickets July ttlh, 6th and 
7th. (iuod to return July 10th and 15th. 

Saratoga. N. Y. Account National Education As
sociation. Tickets will lie on sale July 5th to 
IStii, inclusive, at one fare for round trip, plus 
$'.>.00 tor ticket for membership fee Good to re
turn until Sep. Iftm. 

Toledo, O. Account of Barnum A Bailev's exhibi
tion. Sell tickets July 23rd from T'iOC sta
tions, Moline to Bucyrus, inclusive, and from 
all T C & • ' stations. 

POSZUKIWANIA. 

Hipolita Kozakiewicz poszukuje 
9iostry Pauliny Kozakiewicz, pocho
dzącej z Siemna. Przyjechała do 
Binghampton, ale wyjechała niewia
domo dokąd. Gdyby kto z rodaków 
wiedział o jej adresie, lub ona sama. 
to niech raczy donieść do: Hipolity 
Kozakiewicz, 5 North Way st. Bing
hampton, N. Y. 

Poszukuję mego brata Fr. Przy
bysz, który ma się obecnie znajdo
wać w Batavia, N. Y. Niechaj sam 
lub kto z Rodaków doniesie mi o je
go adresie.— Marcin Krajenka, 151 
Iceland st., Detroit, Mich. 

KURS P0CIĄG0W W TOLEDO 
Czas Kolejowy różni sią, późni o 28 minut. 
Pociągi oznaczone gwiazdkami (* kursują co

dziennie; oznaczone sżtylecikumi (+. we wszyst 
kie dnie powszednie oprócz niedziel; zaś odzna 
czone t oprócz soboty. 

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

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 
ceny dla salonistów bardzo umiarko
wane. Piwo wysełamy do wszystkich 
części świata, bo wszędzie już sobie 
zjednało klintelięswą doskonałością. 
Obstalunki przyjmujemy osobiście 
lub liłtownie. Telefonu No. 395. PK 
TER LSNK, Prez.; JOHN HUEBNEB, 
Supt. 

Poszukuję Piotra Mi de, rodem ze 
Słocka z Prus; obecnie liczy lat 39. 
Przybył on do Ameryki przed 10 la
ty. Ktoby o nim wiedział lub on sam 
—raczy donieść listownie pod adre
sem: 1 Mila, 356 Carpenter st., Chi
cago, Ul., 

Poszukuję Antoniego Jakubow
skiego, pochodzącego z Żubna, pod 
Mogilnem, który przebywa w Ame
ryce od 7 lat. Jan Zbytek, 306 Hano
ver st., Hamilton, O. 

Poszukuję Wojciecha Czekańskie-

fo i Antoniny Czekańskiej, pocho-
zących z Wapna pod Wągrówcem, 

który przebywa w Ameryce 12 lat. 
M. Szydlarski, 309 Hanover st., Ha
milton, O. 

Poszukuję Wojciecha Głowackie
go, pochodzącego z Witkowa, który 
przebywa w Ameryce od roku 1890. 
Szczepan Głowacki, 1201 Nebraska 
ave., Toledo, O. 

Jan Zbytek, pochodzący z Chabka, 
z okręgu Mogilnickiego, poszukuje 
Mateusza .Jakubowskiego i Francisz
ka Jakubowskiego, pochodzących z 
tej samej okolicy. Osoby, któreby o 
ich miejscu pobytu wiedziały lub oni 
sami, raczą donieść pod adresem: J. 
Zbytek, 306 Hanover st., Hamilton, 
Ohio. N. A. 

Poszukuję Wojciecha i Maryi Li
pińskich, z Ustaszewa, którzy są w 
Ameryce 12 lat, a podobno przeby
wają w Baltimore. Franciszka Grze
gorzewska, 1430 Germania st., To
ledo, O. 

Poszukuję Kaz. ludwikowskiego, 
pochodzącego z Zalesia, który w A-
meryce jest 30 lat i ma podobno far
mę w Minnesocie. Katarzyna Male-
wicz, 1344 Tecumseh st., Toledo, O 

Poszukuję Ignacego Gołębiew
skiego, który przebywa w Chicago, 
jest w Ameryce 20 lat, pochodzi z 
Makowarska. Mich. Beczvński, 1516 
Tecumseh st. Toledo, O. 

Poszukuję się Juliana Horasiew-
skiego, pochodzącego z Król. Pol
skiego, guberni Suwalskiej, miasta 
Augustowa, który przybył do Ame
ryki w r. 1883. Rok temu przebywał 
w Menominee, Mich. Ktoby o jego 
adresie wieuział, lub on sam, raczy 
dać znać pod adresem: St. Horasiew-
ski, Brownfield, Fayette Co., Pa. 

Poszukuję Michała Cieślewicz, po
chodzącego z Gniezna. Przebywa on 
w Ameryce od r. 1890; obecnie ma 
się znajdować w Chicago. Ktoby o 
nim wiedział, lub on sam, niechaj do
niesie pod adresem: A. Trafalski, 
1308 Newel st., SS. Pittsburg, Pa. 

Julia Knopek poszukuje swego 
brata Stanisława Milkę, który prze
bywa w Stevens Point, Wis. .Test on 
z profesyi kowalem, ale kowalstwem 
się nie zajmuje. Ktoby wiedział o je
go dokładnym adresie, niech donie 
sie pod adresem: Julia Knopek, Ste
vens Pcint, Wis. 

Kobieta... wartości 200 milionów. 
Donna Isadora Cousino z Chili ma 

200 milionów dolarórv majątku, co 
robi ją nietylko najbogatszą z ko
biet, ale napewno najbogatszą z lu
dzi. 
NOTATKI Z POŁUD. PITTSBl RGA. 

Kropie św. Jana. Najskuteczniejszy środek cd 
bólów żołądka, od gwałtownego rozwolnienia, co 
się często zdarza podczws letnich upałów; od nie
strawności, od rwania w kiszkach lid. Krople te 
w ogóle leczą wszelkie choroby Żołądkowe u dzie
ci. Sposób używania jest po polsku na butelce. 
Cena butelki '25 i f>0 c. Jedynie dostać je można w 
aptece 11. KinkelpearPa, 2000 Pen u ave. i 247 Fifth 
ave. Pittsburgh Pa. I>la zamiejscowych posyła
my, gdy przyślą należność. 

Kodakom naszym polecamy z chęcią dobrego 
lekarza, i mianowicie I>ra Ludwika Mennigxa, 
który ma swą kancelaryą i mieszka pn. 2W. Oar-
son ul. l>v. M. posiada długoletnia i dobrą prakty
kę. as owa jego sięga daleko, jako dobrego leka
rza. Jeżeli kto z naszych rodaków bedzie potrze 
howal doktora to radzimy udaO sie do Ora M. 
Można sie z nim rozmówić po angielsku łub po 
niemiecku.. « 

Wm. Zoeller, lso? Carson ul., S. S. Pittsburgh, 
sprzedaje prawdziwy "Black Gin," który jest bar
dzo dobry na chroniczny katar, mokrz, taniec Św. 
Wita, reumatyzm, dropsve, ból w plecach, cier
pienia kobiece itd. Butelka kosztuje fi, a 6 bu
telek za $5. 

Kto chce mieć tanią, a drobną wódkę, niechaj 
sie uda do V. Dnsch, 2?i4 Carson ul., SS. Pitts
burgh. Sprzedaje on doskonalą "Pocieseyciełke 
strapionych" po $1.25 za galon. Zarazem mana 
składzie piwo, wino i rozmaite likiery. 

l)o muzykantów! leżeli chcecie naWyć. sobie ja
kikolwiek instrument muzyczny, albo organy lub 
fortepian, to pamietajcie, że najtaniej możecie to 
dostać u Ph. Kothłedera, pn. 1781 (. arson st. w S. 
S. 1'ittsburgu. Idźcie na przekonanie. 

Firma "Ernst llaucli i Synowie" przy rogu ulic 
2łi i Sarah, w S. S. Pittsburgu. wyrabia najlepsze 
piwo lagrowe. Kto nie ma apetytu, a chce być 
zdrowym i silnym, powinien tego piwa spróbować. 

Stałe pociągi pośpieszne 
uomujdzy Toledo i Findlay. 
Jeden pociąg kursuje co
dziennie z Toledo do Indian
apolis o 4 00 pm. Inne po' 
cfagi naznaczone "codzien^ 
nie," kursują pomiędzy To-

^ciM!QTi.H»iiLT0SMMTtN6iiPrin i Cincinnati. 

UNION DEPOT. 
Przychodzą, Odchodzą, 

*5 00 a m... Cin.&Ind. Ex... 1015 a m 
4 00pm. " " " *3 30pm 
9 00 p m " " " *1140 pm 

1135tam... 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 " MM M 8 30 p m 
9 00 p m " mm tt 6 05 p m 

11 35 am " " " " 1015 an) 

TOLEDO ANN ARBOR & N. M. 
10 30 p ra Frankfort Mail 5 45 a m 
8 55 a m Ann Ąrbor 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. 

TRAINS DAILY TO ST. LOUIS, MO. 
SLEEPING 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 am 
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 pm 

CIN. JACKSON & MACKINAW. 
4 45pm Chig.& Toledo Ex. 7 20 am 

12 10 p m Mail & Ex. 6 30 p m 
3 50 p m Local 6 10 a m 
7 00 p m Devils Lakę x. 7 20 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 a m Clev & Ń.Y. Ex. *4 50 p m 
4 30 p m Acomendation 7 45 a m 

Mixed Oak Harbor *7 45 p m 

MICHIGAN CENTRAL. 
9 1 0 p m  M a k i n . &  D e t . E x . * 5  3 5  p m  

*10 05 a m N.Y.& Bost.Ex. *7 45 am. 
N. Y. Ex. *9 05 p m 

Detroit Ex. 3 50 a m 
*11 30 p m 
*3 25 p m 

Ceny Targowe. 
Cena na pszenicę. 

W Cleveland .85-.89 
Buffalo 
Toledo 92-.93 
Chicago .81-.82 
St. Louis .85'.86 
Detroit 
N ew York .96-.97 

Upał Węgle i drzewo. 
W ęgle An trący to we—Ceny hur-

towne w wagonach—Chestnut i do 
pieca,po $4.60 tona; "grate" i "egg," 
$4.40. Ceny detaliczne: Chesnut i d* 
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 9-10c,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 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, 86c. 

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. 

Statystyka kłamie. 
Statystyk. — Bióro cenzusu Ogła

sza, że bogactwo narodowe na każdą 
osobę podwoiło się w ostatnim dzie
siątku lat. 

Maciej.—Eh, to bajki! 
St.—Och, jakże bajki! Cyfry ni

gdy nie kłamią! Prźecie wiesz. 
M.—W tym wypadku kłamią. W 

r. 1888 nie miałem nigdy przy sobie 
mniej, jak $2, każdy dzień. Dzisiaj 
mam jedynego "nikła." 

, ^ JKSKURSYA Co dzień tego lata z Chicago 

I MILWAUKEE" 
• Do Hofą Parku » Pułaski H— 

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 dfa zakupników gruntów (farm) zni-
żąmy tą cenę: z Chicago o $2, a z Milwaukee o $1, czyl; 25 prct. 
Tykiety te będą dobre na czas dłuższy, aby można sobie obej
rzeć dokładnie więcej farm. IOOJOOO 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 kosztitfe połowę ceny. 

Pięć różnych sieci kolejowych dochodzi do tych kołonij; również kilka linii o-
krętowych znajduje się w pobliżu. Powyżej wymienione ceny biletu uzyska każdy 
kto sią do nas zgłosi. Mapy i cyrkularze poselamy bezpłatnie. 

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

GRUNTA 
w polskiej kol. Poznan, 

W CLARK COUNtY, WIS. 

.£ it * ••= 
t 
I 

Ziemia dobra, blisko miasta, fabryk, 
staeyi kolejowej i polskiego kościoła. 
Mapy i wszelkie informacye prześle
my bezpłatnie. Piszcie do: 

SHrpeolŁi and Company, 
412 Mitchell st., Milwaukee, Wis. 
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Urodzajna Rola 
I piękne położenie jest w nowej kolonii polskiej 

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

kapuje grunt, kapuje i drzewo na nim się znajdujące. Farmy 
te leżą nad pięknem! jeziorami, blisko miasta i stacyi kole
jowej, oraz naszych tartaków do rzuięcia drzewa. Ceny w na
stępnych 90 DMA.CH bardzo niskie, waruuki kupna przystęp
ne, wypłata na długi czas, niski procent. Kupujący grunt mo
gą dostać dobre zatrudnienie u nas, w tartakach. Fo mapy, 
opisy itd. pisać wprost do s 

Three Lakes Land d Lumber Co, 
112 Wisconsin Street, 

MILWAUKEE, WIS. 
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DRUKARNIA 
AMERYKI W TOLEDO 

Jest zaopatrzona w rozrraite gatunki czc;onek i ornamentów 
i urządzona według najnowszego systemu amerykań
skiego, 

Zawsześuiy wzorem dla innych, ale nikogo nie naśladujemy. 

Po co macie płacić wysoką cern^za fuszerftką robotę w starych (i nic 
nie wartych) drukarniach,"kiedy u nus dostaniecie pierwszorzę
dną za połowę ceny. Nie dujcie obutaiunku na robotą do żadnej 
drukarni, dopóki nie zapytacie się u nas o ceną. 

Drukujemy: Książki, panifieiy, konstytneye i kwitaryusze dla towa
rzystw. rachiiEki, nagtówki na listach i kopertach, bilety wizy 
towe bilety anonsowe [byzne*owe], cyrkularze i wogóle wszyst
ko, co wchodzi w zakres drukarptwa. 

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

Bla nowozakładająeych eię towarzystw na żądanie posyłamy wzorv 
konstytucyj, reguł parlamentarnych. kwitaryu6zy i książek 
kwitowych. 

A.łA. PARYSKI. 
140 ST. CLAIR STREET, TOLEDO, OHIO. 

SIS ZAr*IMl>AJ('lK ZOBAOZY0 

Dobrego Samarytanina, 
Króla Lekarzy! 

Który posiada dyplom z sławnego 
Kolegium Marsli'a, z Albany, N. 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 .  
P* /A FT ".V 'UV »V VJUU.TIU 
Jat: we wszystkich krajach jest dobrze znany. Le
czy wszystkie choroby chroniczne. Choćby inni 
doklor/.y uznali waszą chorobą zaniewyleczalną, 
toPoisBY SAMARYTANIN może wun. pomódz. Ty
siące ludzi już wyleczył, którzy długo cierpieli, 
anie mogli być przez innycn lekarzy wyleczeni. 
Ludzie ci  wsządzie rozgłaszają ;mią DOBPEUO SA 
MAHYTANINA, i swym znajomym go pole :ają. 

Lecz 
maty 
łądka 

dychawicą, rea* 
cierpienia żo. 

. .. .  ^ yij •< ONIC. 
' Porada prywatna i w sekrecie zachowana. Jeżeli n ie może kto przyjść do doktora osobiście, to mo-

"apisac swój adres, wiek i przysłać trochą włosów, oraz 3- ceni. marką pocztowa, to natychmiast 
dostanie odpowiedź listowną. Wszystkie listy należy pisać 

Przyjmuje pacyefltów w swym ofisie pod nrem 607 Monroe ul., najpierw-
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.A ndrews, M.D.. T#Ó "if®of-oVfo. 


