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GWÓŹDŹ WYSTAWY W BOKU IWO. 

Wieża EiffePa będzie bardzo sta-
w roku 1900, : może zrobią z niej 

gwoździe skoro rozbiorą, jakto u-
•tyniono ze sławnym Great Eastern, 
tofcjwiększym parostatkiem, którego 
feie można było inaczej zużytkować. 

Nam się zdaje że prawdziwy spo-
•ób uczynienia jej nieśmiertelną i u-
ftyteczną, byłby ten aby z niej uczy
niono podstawę do monumentalnego 
krzyża. 

Jednakże, potrzeba ńa koniec wie
ku,jeszcze potężniejszego przyciąga
na jak była wieża Eiffel, a przede-
wszystkiem mądrzejszego, bo wieża 
jEiffel, która ma służyć do tylu cie
kawych doświadczeń, nie przestaje 
tryciągać w niebiosa swej niepotrze
bnej szyi, przyciągając co najwyżej 
toieszkańców prowincyi, których tra-
>ri w swych windach by ich potem 
Wyrzucić odartych ze stu sous'ów. 

* * * Na posiedzeniu towarzystwa eko-
uomiczno-przeniysłowego, p. Delon-
cle, projektodawca wystawy na rok 
1900, przyrzekł że gwóźdź [clou] ni 
tnniej ni więcej, będzie taki, że cie
kawi będą mogli oglądać księżyc na 
odległości jednego metra. Oczy będą 
ttogły do syta napatrzeć się na to 
monstrum świetlane. 

-* •'/; 

* 
Nakażmy na chwile milczenie do-

trcipowi Gallów, i wytłumaczmy na 
leryo usiłowanie przeznaczone, jeże 
li się powiedzie, by podnieść sławę 
Bauki i przemysłu francuskiego. 

Dane do problematu który zasa
dza się na tern aby przybliżyć po
wierzchnią księżyca do naszych o-
®ZÓw, są znane od dawna. Nie ma 
ładnych granic do obserwacyi za po
mocą teleskopu; jedyną trudnością, 
jest budowa takowego. Teleskop,wy
naleziony przez p. Loewy, w pary-
Ikiem obserwatoryum, jest uzbrojo
ny objektywą mającą27 centiinetrów 
średnicy.Największe zwierciadła zro
bione do teleskopów najwięcej udo-
•konalonych dościgają cokolwiek 
Więcej jak jeden metr średnicy. 

Fan Loewy i bracia Henry, mieli 
promotorowie fotografii nieba, wy-
Kalkulowali że można mieć dokładny 
obraz słonecznej powierzchni, wi
dzianej na odległość jednego metra, 
jeżeli by można zrobić kryształowe 
iwierciadło doskonałej czystości,'ąa-
jącej trzy metry średnicy, i takiej 

{jrubości aby ważyło około 8000 ki-
Ogramów. Czy to jest możebne? 

Fabryk: szkła w Saint Gobain od
powiedziały twierdząco i przyjęły ten 
kolosalny obstalunek, który będzie 
Hotów przed rokiem 1900. 

Pozostaje do wykonania istrument, 
którego rozmiary będą zastosowane 
do tego wielkiego zwierciadła. A to 
już należy do p. Loewy i braci Hen-
ły, którzy są zdolni ao wykonania 
tego zadańia. 

A więo można oczekiwać że w ro
ku 1900 mieszkańcy ziemi, będąmo-

fli napatrzeć się dowolnie ciału nie-
a. Znajdziemy się tedy w stosunku 

bezpośrednim z innym światem. I 
bezwątpienia będzie to tylko poozą-
tek; nasi uczeni i nasi przemysłowcy 
|)o przejściu tego pierwszego stu ty-
liącach mil kroku, pójdą jeszcze wy
żej : Excelsior! poprowadzą nas na 
Idars, Venerę, na Słońce. 

Oto jest pogląd ogólny na ten ko
losalny projekt. 

Skoro się pytano p. Fr. Deloncle, 
Ozy nie ma niebezpieczeństwa w pu-
blikaeyi, i czy Niemcy nie będąsku-
ftEeni by wyprzedzić Francuzów na 
ich wystawie mającej się odbyć w r. 
189S; "Nie ma żadnej obawy,'1 odpo
wiedział deputowany, bo przedsię
wzięcie jest tak trudne, *e może być 
Wykonane tylko przez tych w któ-
Sfych mózgacli urodziła się pierwsza 
Jego idea. W każdym razie,winniśmy 
10 zanotować, a cały świat będzie 
Wiedział,że wynalazek jest francuski, 
tak samo jak uczeni i przemysłowcy, 
którzy są zdolni je wykonać są Fran
cuzami. Jan z Wolicy. 

Henryk 
„liesięcz-
kawałka 

NOWINY KRAJOWE. 
Zabił swoje dziecko. 

LEETONIA, OM  8 wrześ.— r-j 
Amos, zabił swego siedmiomiesięcz 
nego synka, uderzeniem 
drzewa w głowę. 

Marzyński uwolniony* 
FRANKLIN, Pa., 6 wrześ.—Podzie 

sięoiodniowej rozprawie Lud. Ma-
rzyńskiego niewinnym w sprawie za
mordowania Tomasza McBride w Oil 
City. Publiczność wielce z tego ucie
szona. 

Dwie mordeczynie. 
KNOE, IND., 6 wrześ.—W pobliżu 

San Pierre zamordowała córka swe
go ojca, nazwiskiem Gerarty. W 
zbrodni dopomogła jej matka, która 
mężowi swemu wbiła nóż w serce. 
Obie kobiety aresztowano. 

Sprostowanie. 
MILWAUKEE, WIS., 5 wrześ.—W 

No. 09. AMERYKI było mylnie po
dane, że z J. Karchut zamierza wy
dawać gazetę socyalistyczną, gdyż 
"Praca" ma być gazetą katolicką, z 
tendencyą robotniczą. 31. (Iwitt. 

Zaatakowany przez pszczoły. 
TIFFIN, O., 0 września.—Na nie

jakiego McKittricka z Atticka na
padły pszczoły, gdy jechał do domu. 
Koń tak został pokłuty żądłami, że 
na miejscu zdechł, Kittrick zaś przez 
dzień cały znajdował się między ży
ciem a śmiercią. 

Wielki kanał. 
CHICAGO, 6 wrześ.—W sobotę roz

poczęto prace przy kopaniu kanału, 
który połączy jezioro Michigan przy 
Chicago z rzeką Mississippi. Pracę 
rozpoczęto przy urzędowych cere
moniach. Kanał ten kosztować bę
dzie $25,000,000. 

Jeszcze aresztowania. 
PITTSHUK<;, 0 września.— Areszto

wano w Homestead ośmiu więcej ro
botników, oskarżonych przez firmę 
Oarnegie o spiskowanie i morders
two. Aresztowano także Hugh O 
Donnell'a, Hugh Rossa i W. Foy. 
Kiedy skończą się te prześladowa
nia robotników, nie wiadomo. 

Mncoclin jq zabiła. 
STEVENPOIN R,Wis.,6 wrześ.—Zgi

nęła tu przed paru dniami Marya 
Wolska, córka Marcina Wolskiego. 
Macocha rozpuściła pogłoskę, iż ma
łe dziewczę zostało porwane przez 
Indyan. Teraz dopiero wydało się,że 
wyrodna kobieta sama dziewczynkę 
zabiła. Zabójczynię aresztowano. 

DROBNE WIADOMOŚCI. 

Ml. A. R. Headquarters route to Wash
ington, D. 0. 

The Special National Headquar
ters Train for the Natonial Encamp
ment G. A. R.t Washington, 1). C., 
Will leave Wheeling & Lake Erie 
Railway Depot Cherry st. Saturday 
Sept. 17th, at 7.00 p. m. crossing the 
mountains and passing the principal 
Battle Fields en route, by day light, 
teaching Washington at 4.00 p. m. 
Sunday, Sept. 18th. 

Toledo Post will accompany this 
Wain and an invitation is extended 
to the public to join the party jour 
tteying eastward with the w on this 
train. Sleeping car accommodations, 
If applied for early can be secured 
kt Wm Gates, Boody House Ticket 
Office, City Ticket No. 308 Madison 
*t., Or at the office of the General 
Passenger Agent, 223 St. Clair str., 
Opposite the Post office. Regular 
trains leave Toledo for Washington 
nr.45 A. M., 1:00 P. M., 11:50 P. M. 
James M. Hall, Gen. Pass. Agt. 

Toronto $1.00 Extra. 
, On Nickel Plate Niagara Falls 

Excursion of Saturday, Sept. 10th. 
JTust at the right time to see the best 
Of the Toronto Exposition. 

Chińczycy z San Franoisoo będą 
mieli dział przemysłu na wystawie 
światowej. Chiny, jako państwo, 
prześladowane przez rząd St. Zjedn. 
nie biorą w wystawie udziału. 

W miasteczku Wauseon, O., gra
suje czarna dyfterya. 

Psy dotknięte wścieklizną są w 
wielkiej liczbie w Anderson, Ind. 
Dwanaście osób w ciągu jednego 
dnia zostało zarażonych wścieklizną. 

Rząd St. Zjed., nie będzie prote
stował przeciw aresztowaniu amery
kańskiego statku przez okręt wojen
ny Rosyi. Ameryka uściśnie niedłu
go łapę moskiewskiego niedźwiedzia! 

W kołach dyplomatycznych w 
Washingtonie nie spodobała się myśl 
zamknięcia portów na czas grasują
cej cholery. Powiadają, że kwaran
tanna najzupełniej wystarcza. 

Armia amerykańska zostanie zao
patrzona w nowe strzelby, Konstrux-
cya tychże trzymaną jest w wielkiej 
tajemnioy. 

W Alpena toczy się sprawa czte
rech mężczyzn, oskarżonych o mor
derstwo popełnione na niejakim Mo-
liter. 

W Lousville zawiązała się spółka 
która głównie tytoniem handel pro
wadzić będzie. 

Kardynał Gibbons wysłał okólnik 
do katolickich księży, aby dzień Ko
lumba obchodzono jako uroczyste 
święto. 

W New Yorku został aresztowany 
"wielki dr. filozofii Goldschmitdt,' 
który pisywał korespondeneye do 
różnych polskich pism. Skrzywdził 
on przeszło 100 rodzin polskich, jako 
agent asekuracyi. Ciekawiśmy, jaki 
doktorat po wyjściu z kozy dostanie! 

lledakcyę "Niedzieli" w Detroit 
objął ks. P. Ćwiąkała, świeżo przy
były z Europy. 

Pan L. Dewoyno były redatetor 
"Echa" objął redakcyę "Polonii w 
Ameryce" w Cleveland, a nie "Oj
czyzny" jak poprzednio donosiliśmy. 

POŻARY. 

Wrocław, Szląsk, — Fabryki wa
gonów kolejowyeh. Szkody 1 milion 
marek. 

Osada Rocky Bar, Idaho.—150 fa< 
milij bez dachu. Szkody nie znane. 

W Eau Clair spalił się elewator 
abożowy. Szkody $10,000. 

Osada Concully w powiecie Oka-
nagon w Washington, spaliła się do 
szczętu. 

Spadek dla p. J. Piechockiego. 
Poszukuję Józefa Piechowskiego 

pochodzącego z Królestwa Polskie
go, dla którego jest spadek wyno
szący kilka tysięcy rubli. Józef 
Piechowski lub jego dzieci, niech mi 
opiszą zkąd pochodzą i czy ich oj
ciec miał braci lub siostrę i czy była 
zamężna itd. Czesław Wesołowski, 
815 O'Fallon st., St. Louis, Mo. 

WYTŁOMACZYŁ. 

Ygrek—Niema dziwoty, stara, że 
ludzie choruję na cholerę gdy idą ką
pać się do morza i taką wodę piją. 

CHCE BYĆ NIEWOLMKDI. 

Członek pewnego towarzystwa dla 
inwestygacyi położenia murzynów.— 
Chcielibyście być nanowo niewolni
kami ? 

Wuj Tobiasz-Czy chciałbym? O 
tak moje słodkie serce, mój panie. 

Zapy tu jący-DlaczegO ? 
Wuj Tobiasz-Chociażby słyszeć 

yankesów orkiestry, jak w 61 r. To 
była najpiękniejsza muzyka, jaką 
kiedykolwiek słyszałem. 

Toronto Exposition. 
Can be seen at very slight addi

tional expense on Nickel Plate Nia
gara Falls Excursion of Saturday, 
Sept. 10th. See bills or Agents. Li
beral time and stop-overs given at 
any point on the Nickel Plate on re
turn trip. 

I. O. O. F. and Nickel Plate com
bined excursion August 16th. Tenth 
Annual Niagara Falls Outing. Chau
tauqua Free. Toronto $1.00 extra. 
Liberal limits. Stop ower to visit 
friends granted on return trip at any 
point on the Nickel Plate. 

Polecamy 
Następujące książki: 
Kalendarz Amoryknsisko*Polski. 

Zawiera: Wiadomości kait-ndnrzowe — Wspo 
inuit'iiiu historyczno,przy [miłujące na kuźdy dzier 
— Święta katolickie- Konstytucja stanów Zjed 
noczoiiycli ((głoszenie Nie"|>odl<'gh sci—Życiory 
sy panająi ,vch w Polsce (z w izetunkami mi oil 
dzielnym obrazie) -Matystyl-.i koe-rioła katoik 
kiego—Koleje żelazne "v św lecie—lluino! — Suty 
ty- Atielcdoty -Zagadki--Sensacyjne nial?.eń.-tw\ 
-P«awa robot u ń ze w Kun-pie Zuiobki liobotni 

ków ainerykan>kich -- Hohaiyika kanadyjska 
Prawaobywtel^kie w Stanach Zjedn. ~ J'onidnil-
|>ra\vnv—Niespodzianka «a <..\\iazukę [obrazel 
literacki] — Amół Śmierci, luiwieść wsciioilr.ia 
Pierwsi osadnicy w okolicach miasta Toiedo -l'o 
lacy w Toledo Konslvtuija Po'.-ka BgoVaju—O 
utos/.enia— Ko/mnitom — Poezje — Ciekawe rze 
czy. Książka ozdobiona illustracjami. Cena BOc 

Inictl/iona. 
Nowela przez M. A. Chrostowskiego. Orygi 

nalny i bardzo ciekawy obrazek zżycia 1 < wo;or 
,<kte>'o |  w ogóle amerykańskiego— Zawiera duł.v 
przestróg i lianki: dla robotuikow, matek i córek 

Cena 36c 
Miłość Złodzieja. -

Komans w dwi cli częściach przez Ponomarlo 
va. Najnowszy i najciekawszy ioiin.n~ zżycia v 

Kosji.ż.łodzieje i lichwiarze żydowscy. Cena 46C 
Treściwo Powiastki. 

Zaw ierają dużo nauki i pobudek do rozmyślań. 
1. Pit;ć Koron, pizezal. liod/.iewiczównę. 
i. ivnnda Pasterka, przez M. Paltu Kieeo. 
3. Mendel 'Ułański, przez 3' Koticpiiićką. 
4. Konstanty (.tii^naid. przez .1. Kychepina. 
5. Pani z ł iesl iein, przez K. .Junoszy. 
(i. Milo I.ee, przez Ant. Paryskiego. 
7. Kropla Krwi, przez Prsi B'. 
8. Siki Pitjsci, pi zez Iv. Zuk'Wbkiego 
(i. Czarodziejski Obrazek. 

10. Trze i przyjaciele. 
>zieei<i<? książek w jednej oprawie. Cena S0C 
•Iarja. 

Powieść ukraińska.Przez A.Malczewskiego. Je 
en z najcenniejszych poematów w literatnm 
olskiej. Cena 25c 

Święcone Kwiecie. 
1'owieeć L. K. Łazarewicza. Przełożył z Serb 

skiego Leon W asilewski 

Żebrak-Fuiulator. 
Gawęda klasztorna. 
Cena 

Cena - 20c 

Z  Z A  M O G I Ł Y .  

R O M  A H S .  

Jfspisa! dla "Ameryki" Dr. Bory«owicz 

(Dokończenie). 
Z twarzą zakwefioną klękiwa-

ła przed ołtarzem. 
Zawsze, każdą mszę świętą 

i nieszpory klękiwała na gołych 
kolanach na marmurowej po
sadzce klasztoru, niezdejmując 
z twarzy woalki. 

Dalej na kościół z pod chóru 
nigdy nie wyszła. 

Tak modliła się .rzy lata, cho
dząc do spowiedzi, wypełniając 
pokutę, a nie przyjmując komu
nii. 

W trzy lata przyjęła przenaj
świętszy sakrament. Była taka 
blada i wychudła, że ledwo mo
gła utrzymać się na nogach. 
Włosy na głowie miała białe ja
ko śnieg. Sypiała prawie zaw
sze na gołych deskach, mięsnych 
potraw nigdy nie używała... 

Gdy tych słów domawiała 
siostra, uderzono w dzwony i or
szak pogrzebowy ukazał się w 
alei. 

Nieśli trumnę ze zwyczajnych 
desek. Na przedzie postępowało 
duchowieństwo. Cały orszak 
skierował się do świeżo wyko
panego grobu, na samym brzegu 
cmentarza, nad parowem. 

"Nieboszczka sama to miejsce 
dla siebie wybrała," poinformo
wała nas mniszka. ''Uważała 
się za niegodną, by jej grzeszne 
ciało miało spoczywać w pobli
żu kościoła!" 

Jeden z księży miał bardzo 
piękną przedmowę, po której 
trumnę spuszczono do ziemi. 

O wieko trumny poczęła ude
rzać ziemia. 

Tysiące głosów zaśpiewało A-
nioł Pański. Te ostatnie słowa 
anielskiego pozdrowienia łączyły 
się z głuchem łoskotem, uderza
nych o trumnę grudek. 

Naród zaczął rozsuwać się na 
stronę i ujrzeliśmy biały, drew
niany krzyż, który przyniosły 
cztery mniszki. Na nim widniał 
napis czarnemi literami. 
' Żona moja, pilnie dotychczas 
słuchająca śpiewów mniszek, rap
towny wydała z piersi okrzyk, 
ni to strachu ni to zadziwienia. 

Zatrwożony tym wykrzykni
kiem, zacząłem rozpytyw ić lu
dzi i biedź do niej, a biegnąc z 
drugiej streny, ujrzałem na krzy
żu napis: "Starsza siotra Marya, 
jako świecka szlachcianka, Elż
bieta Anfinowicz." 

"Ona!" wykrzyknąłem, do
biegłszy io żony. 

Żona nic nie odpowiedziała. 
Płakała i modliła się zaduszę 

tej nieznajomej, a przypadkowo 
tak nam blizkiej osoby. 

"Gzy ty znałaś te mniszkę?" 
podchodząc zapytała siotra. "Po
wiedz kto ona była? Zkąd? I co 
powodem było jej tudotąd przy
bycia!?" 

"Nieboszczka byia córka ste
pów!" z gorzkim uśmiechem od
rzekłem na te kilka zapytań. 
W stepach rodziła się, wstępach 
żyła, stepy zmarnowały jej mło
de lata i zaprowadziły tutaj, do 
furty tego klasztoru! Step po
został stepem, nie wiem na jak 
długo!! 

KONIEC. 

REPUBLICAN MASS MEETING. 

The Openuint? (»nn of the Campaign in 
Ohio, WoodsdaleIsland Park, Sept. 
10. Under the Auspices of the Ohio 
Republican League. 

Przez W., Syrokomla 
IOC 

NftHza Szkapa. 
Obrazek Ł życia ludu polskiego. Charaktery-

styka żydowskich lichwiarzy. Przez Marjft Ko
nopnicką. Cena 20c 
Obrazki z Powstania w r. 1808. 

Szczegółowe i najlepsze opisanie powstania 
bitew stoczonvch przez dziemych rvce--zv Opo 
władanie przez Naocznego Swiadtr* Cena /5p 

A. A. Paryski, PubPr, 
140 St. Clair St., TOLEDO, O. 

The Ohio Republican League will holds its an
nual Outing and Mass Meeting at Woodsdale Is
land Park, on Saturday, September 10. Hon.White-
law Keid, candidate for \ ice President of the U-
nited States, has promised to be present, General 
Clarkson, of Neb aska; Hon J. C. Burrows, the 
silver-tongued of Michigan; Hon. J. P. Dolliver. 
General (t. P. N. Turner, Gov. McKinley, Ex-Gov. 
Foraker, Secretary C'has. Foster, Mrs. Ellen Fos
ter, President ol the Woman's Auxiliary Asso
ciation of the National League: D.D. Wooaiuanse 
Congressman 11. Clay Evans, of Chattanooga; U. 
11. II. Houston, of Kentucky; and others will ad
dress the assemblage. The C H D and connect
ing lines all annouuee special rates for the occas
ion. The round trip rate from Toledo will fee $8.25 

3D A-HIVEO. 
Napiszcie zaraz po katalog książek do czytania, 

pod adresem J. Karchut, 649 2 Ave., Milwaukee, 
Wis., który wam 4arHO poślemy. Przekonacie 
giez katalogu, że u mnie książki do czytania i do 
nalKiżeustw a dostaniecie taniej, uiż gdziekolwiek 
indziej. Przy zamawianiu książek należy pienią
dze przesyłać przez "Money Order" pocztowy, i 
tak adresować: 

Jan Karchut, #49 2nd Aye., 
MILWAUKEE, WIS 

NEW TIME CARD. 

& Lake Erie Ry. 
Taking Effect, Sunday, July 24. '92. 

CENTRAL STANDARD TIME. 
EASTWARD. 

Train No. 1. Daily.— Leaves Toledo II:-
50 P. M., running through to Wheel
ing and Steubenville 

Train No. 5.—Lraves Toledo 7:45 A, M, 
running through to Wheeling & Steu
benville. 

Train Ao. 7—Leaves Toledo 1:00 P. M., 
running through to Wheeling & Steu
benville 

Train No. 9. Daily.—Leaves Toledo 4:50 
P. M., running through to Massillon. 

WESTWARD, 

Train No- 2. Daily — Leaves Massillion 
4:36 A. M., runnig through to Toledo. 

Train No. 4.—Leaves Wheeling 4:50 A.M. 
Steubenville 4:00 A.M., runnig through 
to Toledc. 

Train No. 6.—Leaves Wheeling 8:45 A.M. 
Steubenville 8:40 A, M., running 
through to Toledo. 

Train No. 8. Daily. — Leaves Wheeling 
2:50 P. M., Steubenville 2:50 P. M., 
running through to Toledo 

A. G. BLAIR. JAMES M. HALL. 
Gen'l Mang'r. Gen'l Pass Agt. 

OHIO CENTRAL LINES. 
If you are intending to go anywhere it may pay 

you to consult the following list of specially au
thorized low rates which will be offered by the 

OHIO CENTRAL LINES 
T. & O. C. Ky„ K. & M. Rv., T. C. cfc C. Ry. 
One fare for the round trip to: 
Baltimore Md. Acct. 5>'aval Veterans of t\ 

S. Tickets to be sold September 13 to 20th. limited 
to return until Oct. loth, '92. 

Ohattannooga Tenn. Acct. of Reunion Army 
of Cumberland. Tickets to be sold Sept 13 & 14 
with return limit Sept 19th. 

Columbus Ohio. Acct Ohio State Fair. Tickets 
to be sold Sept. 11 to ltith, with return limit Sept. 
17th, (From Toledo, Pt. Pleasant. Alum Creek 
and intermediate stations) Tickets will be on sale 
from all T. C. & stations Sept 12 to 16 limited 
to return Sept. 17th. 

Cleveland O. Acct State Conference of Char
ities and C'orrectios. Tickets to be sold Sept. 12 
& 13th return limit Sept 17. 

Granville, O- Acct Labor Day Demonstration 
at Newark, O. Tickets to be sold Sept 4th & 5th, 
return limit Sept 6. 

Kansas City Mo. Acct Supreme Lodge Meet
ing and Biennial Conclave U. R. K. of P. Tickets 
on saie Aug 19 a '22. Good to return until Sept 15. 

Portland Ore. Acct Sovereign Grand Lodge 
I. O. O. F. Tickets to be sold Sept 9 to 14 with 
return limit Nov 12th. 

Warsaw Ind- Account National Conference 
Brethern Church. Tickets to be sold Aug 2(1 to23 
with return limit Sept 25th. 

Washington D. C- Acct G. A. R. National 
Encampmont. Tickets to be sold Sept 18 to 20th 
with return limit Oc. 10, "92. 

Harvest Excursions. 
To points i Iowa, North and South Dakota, Mon 

tana, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming. 
Utah, New Mexico, Idaho, Oklahoma." Indian 
Territory etc. Tickets to be sold Aug 30 and Sept 
27 with return limit 20 days from date of sale. 

Excursions 
At rate of one and one third for the round trip 

as follows: 
In addition to above a number of rates of Ono 

and One-third fare for the round trip upon the 
certificate plan have been authorized and you will 
do well to confer with agents of the Ohio Central 
Lines, (T. & O. C. Hy.,T. C. & C. Ry.. & K. & M. 
Ry., or address, MOULTON HOUK, G. P. A. 

Chautauqua Free, Toronto $1. Extra. 
To passengers on Women's Relief 

Corps Niagara Falls Excursion via 
the Nickel Plate Thursday Sept. 1st. 
Liberal time and stop overs on re 
turn trip. Daylight ride. See bUls. 

The Toledo Brewing & Halting 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 klintelię swą, doskonałością. 
Obstalunki przyjmujemy osobiście 
iub listownie. Telefonu No. 395. PB 
TER LENK, Prez.; JOHN HUEBNER, 
Supt. 

Harvest Excursions. 
The C. H. & D. will sell harvest 

excursions tickets to Westemand 
Southern point, August 30 and Sept 
27 at one fare for the round trip from 
all stations. Tickets will be good for 
20 days from date of sale. Call on or 
address any C. H. & D. agent or E. 
O. McCormick, G P. A. Cincinnati, 
O., for rates and full informations. 

Poszukiwania osobiste. 

OGŁOSZENIA Z MT. PLEASANT. 
PRZEPROWADZKA. 

Dr. James Harkins przeprowadzi swą aptekę 
około 15 września z Main ulicy do nowego domti 
J. K. Husbanda, przy narożniku ulic Main i Dra-
mond, Mt. Pleasant, Pa . Zawiadamiając o tern 
wszystkich polaków, proszą, aby mmie odwie
dzili na nowem miejscu, tak jak mnie zawsze od
wiedzali na starem. Nowa apteka bidzie znacz
nie ulepszona. 

CURTIS H. GREGG, 
Adwokat Państwowy 

w Greensburghu. Ma ofis na plerwgzem piątrze-
na ul West Otterman naprzeciwko Opera House. 
Także ma swój ofis w Mt. Pleasant, Pa., gdzie go-
zastać można cały dzień we Wtorek i Piątek każ
dego tygodnia, w domu p. Kister, naprzeciwko 
apteki McElwee. Udajcie sią do niego bo to jest 
najlepszy adwokat i przyjaciel robotnika. 

EICHER & BYERS. 
Adwokaci Krajowi w Greensburgn, mają ofis na 

przeciwko Court House, ze stronv jak wchodzisz-
do County Jail, naprzeciwko wie)Rich wschodów.. 
Są to doskonali obrońcy i wielcy przyjaciele ro
botnika. Niejednego wyratowali z nieszczęścia 
Kto do nich sią uda, może być pewny, że znajdzie 
najlepszą poradą. Udajcie sią Polacy do nich, a 
nieźle zrobicie. 

PRZEWODNIK HANDLOWY. 
Szanownej Publiczności polecamy na> 

stępujących przemysłowców pols
kich, oraz tych co popierigą 

naszą polską narodowość. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Dytkiewicz K., 143 W. Bridge st., Balbiera 
Fiebich J.,róg Front & Shawmut ave 

Krawiec Męski 
Huebn e r  Phil., 162 W. Bridge st., 

Hotel '"Watson" 
Kamiński J„ 225-iith st., Grosernia. 
Lipczyński A, cor Jackson & Indiana av. 

Saloon 
Lipczyński J., 537 E. Bridge st., Saloon* o» 

raz fabryka naczyń glinianych 
Lipczyński St., 172 W Bridge st, Krawiec 
Maliszewski ,T, nfi Shawmut av, Fabr. cygar 
Miśkiewicz Józ., 237 W. Fulton st, Saloon 
Mróz Jan, I94~4ta ulica, Rzeźnik 
PogodzińsKi. Fr.f 139 W. Bridge st., Saloon 
Promiński W.,203-7th st..Grosernia i Salon 
Rewerski J, W. Bridge st, Skład obuwia 
Szczygłowski F., 21 Pettibone st., Murara 
Żukowski J., 040 E. Bridge st., Saloon 

HAMILTON, OHIO. 
<Pociej E. C., adwokat, Rot m 16-17 Reily 

Block. 

Hoffman Michał, który przebywa w Buffalo, 
a pochodzi z Wiekówka, poszukiwany jest przez 
K. Asbart, 1217 Lucas st., Toledo, O. 

Blldro Jail, który jest w Ameryce 5 iat, niech 
mnie o swym adresie zawiadomi. Michał Zaporec-
ki, 'joCanal st., Westeily, R. I. 

Brzeziński Eelix, który pochodzi ze Strzel
na, od ach lat jest w Ameryce, a przebywa w Cle
veland, niech sam, lub ktoby o nim wiedział, do
niesie o adresie do: Lud. Szydłowski, 1474 Forrer 
st., Toledo, Ohio. 

Bużanowski Franciszek poszukiwany jest 
prze/, stryjecznego brata Franciszka Bużanows-
Kiego. Pochodzi on z Królestwa Polskiego, gu-
bernii Płockiej, powiatu Kypifcskiego. Ma być 
w Clevelandzie. W Ameryce jest od 12 lat. Pisać 
pod adresem; Franciszek Bużanowski, Brown-
fleld, Fayette Co.,Pa. 

Jagła Jan, pochodzący zKornowa Polskiego, 
który poślubił córką Szulca z Nowego Dworu, 
niecii o swym adresie zawiadomi: Fr. Osowski, 
1822 Fox alley, SS. Pittsburgh, Pa. 

Franciszek Gniot rodem z Prus, który prze
bywał w Mt. Pleasant, poszukiwany jest przez 
Jana Szacik, Mt. Tom, Mass. 

Józef K0IU0r0W9ki pochodzący Z wsi Dobi-
ezewo w W. Ks. Poznańskiem, poszukiwany jest 
przez swoją żonę Katarzyną Komorowskn. Wy
jechał on z Europy 19 lat temu, zostawiając w 
kraju żone z pięciorgiem dzieci. Ktoby wiedział 
0 miejscu jego pobytu, raczy donieść do A. Wica-
nowskiego, 10S Liard st., Dunkirk. N. Y. 

Clellński Ignacy, przebywając * w Cleveland, 
niech o swym adresie doniesie do Redakcyi AME
RYKI w TOLEDO. Sprawa bardzo wa/na. 
Franciszek Berajter pochodzący z Prus, ze 
wsi Weissenhei, z okręgu Wyrżyskiego, przeby
wający w Ameryce od lat 8 niech doniesie o swym 
adresie do. Andrzeja Trzebniaka, Jjtrownlield, 
Fayette Co., Pa. 
Stranz Wojciech pochodzący z Łojewa pod 
Inowrocławiem, przebywający w Ameryce 7 lat, 
niech o swym adresie zawiadomi do: Walenty 

1 Drabik, 1440 Forrer st , Toledó, Ohio, 

S. S. PITTSBURG, PA. 
Alexander J. B.,1930 Carson, Fotograf. 
Gajewski T., 26 & Josephine, Grosernia. 
Sobczak]. 114— 12th st. 
Doliohne James, 134—20th st., Saloon. 
SzewczugaW , 1926 Josephine, Agt. Amer. 
Yochum P., i24-i2th, Saloon. 
Fifer K., 75-nth, Polski Przedsigbiorca po* 

gr zębowy. 
Jankowski J. R., 1221 Carson, Polski saloon. 
Popp And , 68-i2th, Saloon. 
Tlirenhauser J., Diamond square, Saloon. 
Rick Wm., 27o2 Carson, Polski balwierz. 
Bleicliner Geo., 22o8Carson, Sgdziapokoju. 
GumbleJohn, 1119 Bingham, Saloon. 
LippertG. L., 2600 Carson. Saloon. 
Funk A., 48—27tli, Skład piwa i likierów. 
Dr. Mennig L., 2901 Carson, Doktór med. 
McGarey, 1804 Carson St., Sędzia cyrkułowy. 
Mrs Mary Donley, 2788 Carson st.. Salloon. 
Waters Otto, 2806 Carson st., Saloon, 
Kuchciński W., 6927th, grosernia. 
Burk A: Hager, 2T19 Carson st., Saloon. 
Zaremba M., 2810 Edwards st., krawiec, 
Obiecunas P., 1012Carson st., sala bilardowa. 
Hudzi&k W., 2743 Carson st., sala bilardowa. 
Woźniak A., 1729 Josephine St., grosernia, 

PITTSBURG, PA. 
Blaszak Jan, 2734 Penn av., Rzeźnik. 
Grabowski J., i8-2oth. Agent Ameryki. 
John Six, 2838 Penn av., Piekarz. 
Karol Renka, Brereton a v., Grosernik. 
Górski M., 2009 Penn av., Rzeznik. 
SchultzP., 1523 Penn av., Rzeznik. 
Fr. Noguwski, Brereton av.,, Budowniczy 

i kontraktor. 
Kulikowski J., 317 Ella St., krawiec inęzki. 
Dr. Sadowski, 2734 Penn ave., lekarz polski. 
Ratajewski A., 2123Penn ave., Przedsiębiorca po

grzebowy. Powozy dc wynajęcia. 
Hodge E. F., 2638 Penn ave., skład wina, wódki, 

likierów i piwa. 
Koch Geo., 2708 Penn av,, saloon. 
Szuplinski W., 2731 Penn av., zegarmistrz. 
Błaszkiewicz W., 2735 Penn av , cygara i tytoń. 
Abrams S., 2806 Penn av., wina. likiery wódkaitdl 
Brzozowski J., 8918 Penn av., balbierz. 
Hossler D. A. 2801 Penn av.. apteka. 
Gieppert M.,3206 Brereton av., rzeźnik. 
Kępiński L., 3100 Brereton av., rzeźnik. 

McKEESPORT, PA. 
Dąbrowski Jos., 6oi-4th st., grosernia. 

DETROIT, MICH. 

Wendt Jos., 989 25th, saloon. 
Tucholski Jos., 452 Linden, grosernia, saloon t 

jatka. 
Pr^ybyłow-ki -f., 97ti Mnhigan ave., saloon. 
Iłowiecki J ., 722 St. Aubin ave, lekarz polski. 
Konus v M., dastings& Willis, saloon, Polonia 

Hall. 
Lange Teotil, 910 St Aubin ąv.. Loty, uierucliomo-

ści, saloon. 
Zieliński W., 8T5 St. Aubin av., szewc. 
L^ng Jan 471 Forrest av.,grosernia. 
Weisami Jan, 794 St. Aubin av. skład obuwia i 

grosernia. 
Berowski Jos , 791 St. Aubin av., saloon. 
Bracia Kulwiccy, 810 St. Aubin av., przedsiębior

cy pogrzebów. 
Nowiński J., 518 Willis av., grosernia. 
Piotrowski m., 333 Canfieldav., skład obuwia. 
Ktilwicki Aug , -259 Cautield av., saloon. 
Maday W. A. 781 St. Aubin av., Loty, domy, za

bezpieczenie od ognia 
Kunatli J., 7 0 Dubois St.. saloon. 

NOTATKI Z POŁUD. PITTSBURGH. 
Kropie fiw. Jana. Kajskuteczniejszy środek cd 

bólów żołądka, od gwałtownego rozwolnienia, co 
się często zdarza podczas letnich upałów; ed nie
strawności, od rwania w kiszkach ltd. Krople te 
wogóle leczą wszelkie choroby żołądkowe u dzie
ci. Sposób używania jest po polsku na butelce. 
Cena butelki 25 i 50 c. Jedynie dostać je można w 
aptece II. PinkelpearPa, 2000 Penn ave. i 247 Fifth 
ave. Pittsburg, Pa. Dla zamiejscowych posyła
my, gdy przyślą należność. 

Rodakom naszym polecamy z chęcią dobrego 
lekarza, a mianowicie Dra Ludwika Mennig a, 
który ma swą kancelaryę i mieszka pn. 2901 Car
son ul. Dr, M. posiada długoletnią i dobrą prakty
kę, a sława jego sięga daleko, jako dobrego leka
rza. Jeżeli kto z naszych rodaków będzie potrze
bował doktora to radzimy udać się do DraM. 
Można się z nim rozmówić po angielsku lub po 
niemiecku 

Wm. Zoeller, isu7 Carson ul., S. 8, Pittsburgh, 
sprzedąje prawdziwy "Black Gin,"'który jest bar
dzo dobry na chroniczny katar, mokrz, taniec Św. 
Wita, reumatyzm, dropsye, ból w plecach, cier
pienia kobiece itd. Butelka kosztuje $1, a 6 bu
telek za $5. 

Kto chce mieć tanią, a dobrą wódkę, niechaj 
si^udado V.,Dosch, 2214 Carson ul., SS. Pitts
burgh. Sprzedaje on doskonałą "Pocieseycielkę 
strapionych" po $1.25 za galon. Zarazem ma na 
składrie piwo, wino i rozmaite likiery. 

Do muzykantów 1 Jeżeli chcecie nabyć sobie ja
kikolwiek instrument muzyczny, albo orgtmy lub 
fortepian, to pamiętajcie, że najtaniej możecie to 
dostać u Ph. Rothledera, pn. 1781 Carson st. w 8, 
S. Pittsburgu. Idźcie na przekonanie. ^ 

Firma "Ernst Hauch i Synowie" przy rogu ulic 
26 i Sarah, w S. 8. Pittsburgu, wyrabia najlepsze 
piwo lagrowe. Kto nie ina apetytu, a chce być 
zdrowym i silnym, powinien tego piwa spróbować. 


