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Z TOLEDO I OKOLICY 

Michał Szapko kupił lot z& $350. 

R. A. Bartley wykupił sklep ko
rzenny Braci Momence. 

Sprawa Bowera jeszcze odłożona! 
Szkoda, że nie zaraz umorzona!.... 

Dobry cieśla raczy się zgłosić do 
biura Ameryki, a dostanie pracę na 
kilka dni. 

We Wonderlandzie jest rosyjski 
magik, Krygier, młody cliłopczyna 
jeszcze. 

Przygotowania na obchód Kolum
ba świadczą, że uroczystość tu będzie 
jedną z najwspanialszych. 

jągPZ powodu przeprowadzki mu
sieliśmy dużo korespondencyi odło
żyć do następnego numeru. 

AMERYKA na "Gwiazdkę" roześle 
"Kalendarz Polski na r. 1893." 
wszystkim swoim prenumeratorom. 

Przeciwnikiem pana Ashley, kan
dydata do kongresu z 9-go dystryktu 
nominowanego przez partyę republi
kańską, jest p. Ritchie. 

Z bióra meteorologicznego donoszą, 
że przez kilka dni powietrze będzie 
piękne ale zimne. Zupełnie tak, jak 
toiedoskie dziewczęta!... 

Pomimo, że policya zamknęła szu-
lernie w Toledo, procedur ten prze
ciw prawu jest dalej prowadzony. 
Policyi ani ustawy nic nie pomagają. 

Z celi więziennej na policyi ucie
kli" dwaj łotrzykowie, ponieważ zo
stawiono im.... klucz we drzwiach. 
Nic łatwiejszego!... 

Jeżeli kto chce sobie kupić dobrze 
zagospodarowaną farmę, niech zgło 
si się pod adresem. King & Robb, 18 
& 19 Law Building, Toledo, Ohio. 

W dniu 20 bm. przypada niemal 
całe zaćmienie słońca. Mieszkańcy 
miasta Toledo mogą go obserwować 
od godz. ]«0:53 przed południem do 
1:39 po południu. 

Najtaniej wyniesie, gdy się kupi 
lot i dom gotowy. Jeżeli chcecie lot 
lub dom w którejkolwiek części mia
sta, zgłoście się do: King & Robb, 
18 & 19 Law Building (róg Madison 
i Superior) Toledo, O. 

Do saloonu Henryka Bronowskie-
go przy rogu Summit i Oak ulic wła
mali się złodzieje i skradli spore bu
telek najlepszego koniaku importo
wanego, wina i cygar. Dobrzy sma
kosze! .... 

Drukarnia i redakeya "Ameryki 
zajmuje obecnie całe drugie piętro 
w budynku p. Detwiller'a, 2124 St, 
Clair ul. tuż obok poczty głównej.W 
miejscu, gdzie poprzednio drukarnia 
nasza się mieściła, będzie drukarnia 
dziennika angielskiego Commercial. 

Pewien konduktor Lake Shore ko
lei rozmiłował w sobie dwie mężatki 
szanowanych tutaj obywateli, że te 
aż mu prezenta zaczęły kupować. 
Zrywanie owocu zakazanego wyszło 
na jaw i teraz małżonka jego i mę
żowie oszukiwani.... chcą mu skórę 
wygarbować! Tak to zawsze. Dobre 
złego początki, lecz koniec żałosny! 

Zabawni są często niektórzy ludzie 
przy swoich, zabobonach!... Pewna 
polska panienka, nazwijmy ją literą 
X. od dawna już wzdychała do mał
żeńskiego kobierca, a zwłaszcza gdy 
widziała, że jej młodsze panienki z 
"shopu" brały sobie maszynki zape
wniające im lekkie utrzymanie, pod 
postacią Wojtków, Maćków i Miko 
fajków—nazywane licho wie dlacze
go mężami— wtedy "bohaterka" ni
niejszej opowieści gorzkie łzy lała, 
i że Jezuskowe latka jej panieństwa 
dochodzą. Położenie naszej biedacz
ki stawało się rzeczywiście godnem 
pożałowania!... Podczas gdy inne 
dawno już trudniły się utrzymaniem 
domu i.... plotkami, ona musiała 
wycierać kąty ciemnego "shopu." 
Tymczasem czy "z książek mą
drych" wyczytała, czy też kto jej 
doradził, chwyciła się pewnego środ 
ka. Polegał on na tem, żeby zjeść 
świeże serce z koguta, a napewno się 
jaki gach oświadczy i skończą się 
kłopoty. Poleciła więc matce,aby ku 
piła koguta na rynku, i żywego do 
aomu przyniosła.Aliści macierz miast 
koguta kurę kupi-'a. Poszła więc 
przedstawicielka kurzej płci pięknej 
na ofiarę—serce jej zjadła żądna mę 
ża panienka!... Któż opisze radość 
panienki Owej, gdy już na następny 
dzień wieczorem.... oświadczył się 
jej pewien młodzian!.... Macierz i 
córka podejmowały suto nowego 
kandydata pod pantofel, a na drugą 
już niedzielę ksiądz odczytał z am
bony ich pierwszy zapowiedź. A jak 
pan dziedzic pozwolą, to i weselisko 
się odbędzie, sute jak ongi w Polsce. 

Gumowe pigułki na rozwolnienie* 
Nowe to lekarstwo, przeczyszcza

jące żołądek,jest najprzv jemnieiszem 
na rozwolnienie, jakie kiedykolwiek 
polecono publiczności. Pigułka taka 
jest podobna do zwyczajnego cukier
ka gumowego, ale nie posiada nie
przyjemnego smaku medycyny,prze
to można ją przyjąć, jakby cukierek. 
Rezultat jest także przyjemnym. 
Jest to najskuteczniejsze lekarstwo 
na ból głowy, trudność trawienia, 
letnie dolegliwości, żółciową choro
bę,oraz na wszystkie inne dolegliwo
ści, które usuwają zwyczajne lekar 
stwa. Działa pomału, lecz skutecznie 
i bezpiecznie; dlatego jest o wiele 
lepsze od zwyczajnych pigułek, któ
re nawet są nieprzyjemne do zaży
cia. Pigułki te są najdoskonalsze dla 
dzieci i dorosłych ze słabymi żołąd
kami. Pigułki owe są sprzedawane w 
małych paczkach po 10c. oraz w wiel
kich, po 25c. Jeżeli aptekarz nie u-
trzymuje ich, to wyślemy takowe po 
otrzymaniu ceny. Jednakże wolimy, 
aby każdy nabywał pigułki wprost 
od aptekarzy. SYLVAN REMEDY Co., 
Peoria, 111. 

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE. 

Austrya ma ustanowić kilka no
wych konsulatów w Ameryce. 

W 1 lublinie zamyślają Parnellici 
uroczyście obchodzić rocznicę śmier
ci Parnella, który rok temu umarł. 

Z Kremlinu wyfezło 30,000 piel
grzymów do Trójcej, na 500 letnią 
rocznicę śmierci Sergiusza, prawo
sławnego świętego. 

Lord Tennyson, znany zaszczytnie 
poeta angielski, jest śmiertelnie cho
ry. Mieszka on w Aldworth, w po
bliżu Haslemere w Surrey. 

W Los Teques przyszło znowu do 
bójki między Crespitanai i krajow
cami. Crespici wygrali już drugą 
decydującą walkę, od czasu jak za
częli powstanie. W ostatniej bit
wie zabito 600 żołnierza. 

Jakaś wyższego towarzystwa da
ma w Niemczech, przedstawiła róż
ne dokumenty, że jej córka jest 
dzieckiem księcia Karola, który od
dał jej wówczas wszelką osobistą 
posiadłość i zamek Gluecksburg na 
rezydencyą. Książę Fryderyk Fer
dynand, który wuja Karola uważał 
za wzór cnotliwego męża, nie wierzy 
w te dokumenty. Sprawa przyjdzie 
przed sąd. 

Eym, członek partyi młodocze-
chów, delegat na posiedzeniu komi
tetu w Peszcie, wyraził się, że acz
kolwiek indywidualnie nie ma nic 
przeciwko Włochom ani Niemcom, 
mimo to potępia trójprzymierze. Ró
wnież potępiał nieprzyjazne zacho
wanie się Austryi względem Rosyi. 
O tej przyjaźni Czechów do Rosyi, 
dawno wiemy i nie dziwimy się jej 
bynajmniej. Powtarzamy tylko, ze 
skoro Czechom tak spodobały się 
moskiewskie knuty i moskiewska 
sprawiedliwość, niechże wyemigrują 
do Rosyi, a nie kłócą w polityce,— 
naprężając i tak już nieprzyjazne 
stosunki. Szanujemy Czechów jako 
Słowian, jako ludzi,—ale jako prs 
niewierców piętnujemy!... 

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 klintelię swą doskonałością. 
Obstalunki przyjmujemy osobiście 
lub listownie. Telefonu No. 395. Pa 
tee Lenk, Prez.; John Huebner, 

Supt. 

Joseph A. Beck, Architekt, 
Ma swe biuro w "A dams 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. 

Mictia. Nadolny. Stanisław Nadolny, 

Bang! Bang!! Bang!!! 
Is heard the gun of the sportsman. 

Get your outfit together and join 
their ranks. Tickets at reduced rates 
are on sale via the Nickel Plate. 

James Pilliod, Adwokat. 
Załatwia wszelkie sprawy prawni

cze w sądach amerykańskich i euro* 
pejskich. Ofis: Anderson Block, róg 
ulic Madison i Summit. 

Najlepszej starej wódki (z r. 1878 
można dostać u G.Kohlera,! 23 Sum
mit sc. 

FRED. BOICE. 
—SPRZEDAJE— 

Wapno, Cegły, Piasek, 
Mortar, Rury do ście

ków, Cement, etc., etc. 
Zapytajcie sie o ceny, zanim a innych ku-

Telefon No. 490. 

BRACIA NADOLNY, 
pofecają Rodakom 

Tania Crocernie. 
Kto jeszcze nie kupował od nas grocorni, mąki, 

chleba i innych artykułów do Sycfa. niech raz 
przyjdzie do nas na probq, a przekona siq, że 

u uas lepszy towar i niższe ceny, niże!: u 
innych. 

Donosimy również, że niamv na składzie WĘGLK 
MIĘKKIE l TWARDE 1 DKZEWO po cerach 

móMiwie najtańszych. 

BRACIA NADOLNY, 
700 JUNCTION AVE, RÓG VANCE 

EICHER & BYER, 
Adwokaci Krajów i w Greensbnrgn, mają ofls na

przeciwko Court Ilonie, ze strony Jak wchodzisz 
do ''ounty Jail, naprzeciwko wielaich wschodów. 
Są to doskonali obrońcy i wielcy przyjaciele ro-
ootnika. Niejednego wyratował i /.nieszczęścia. 
Kto do nich sią uda, może być pewny, że znajdzie 
najlepszy poradę. Udajcie Polacy do nich, a 
oieżlo zrobicie. 

CURTIS H. GREGG, 
Adwokat Państwowy 

w Greenshnrehu. Ma ofls na plerwszem piętrz© 
na ul. West Otterman, naprzeciwko OperaMouee. 
Także ma swOj oft* w Mt. Pleasant. Pa., gdzie go 
zastać można cały dzień we Wtorek i Piątek każ-
depo tvęrodnia. w domu p. Kister, naprzeciwko 
apteki McElwee. Udajcie się do niego 00 to jest 
najlepszy adwokat i przyjaciel robotnika. 

DA.BMO. 
Napiszcie zaraz po katalog książek do csytanla, 

pod adresem j. Karchut, 649 2 Ave., Milwaukee, 
WIS., który wam darmo poślą. Przekonacie 
się z Katalogu, że u mnie książki do czytań ia i do 
nabożeństwa dostaniecie taniej, niż gdziekolwiek 
indziej. Przy zamawiania książek naloty pienią
dze przesyłać przez "Money Order" pocztowy, i 
tak adresować: 

Jan Karchut, 649—2nd Aye., 
MILWAUKEE. WIS. 

JAMES D. BOWERS, 
AGENT ASSEKURACrl OD OGNIA, 

407 ADAMS ST., POKOJ 11. 
Polacy, z którymi miałem interes od lat kilkuna
stu, mogą zaświadczyć, iż nigdy na żadne nie
przyjemności nie byli narażeni, co sią tak czqsto 
u innych agentów zdarza. Interes załatwiam rze
telnie i bez zwłoki. 

IEilleb*"n<} 
wyrabiają i sprzedają :«>« .-u ej 

MW HF WE> W Eł I WSZB1.11. GC HO-
OmMSiMSJŁśMk I dzaju, JA^OTO: 

Łóżka, szafy, stoły, krzeała, i t.p. Przyjdźcie do 
nas i przekonajcie sie o cenach. 
No. 635 South st. Clair st. TOLEDO,U. 

PYTAJCIE SIE 
W GROSERNI 
O MYDŁO 

"Geyser 
"Pinyone' 

wyrabiane przez "Yucatan,' 
8* w. m&Xcik & 

TOLEDO. OHIO-

liimoia mm\ 
43-51 Commercial st. 

CLEVELAND, OHIO, 
J. POOL.. 

Zegarmistrz i Jubiler,, 
robi i reparuje zegarki kieszonkowe 
zegary ścienne, pierścionki, obrączki, 
bransoletki, kolczyki i inne rzeczy. 

1109 CHERRY UL., TOLEDO. 

picie 

130 Water st. TOLEDO, 0. 

P E N S J E 
Dla niezdolnych <lo pracy są przyznane 

Żołnierze z wojen amerykańskich, którzy 11-
niezdolnieni zostali do prucv, oruz wdowy lub ro-
dzic polegajacy takich, którzy w wojnie zgi
nęli. utaja di> pensji (emerytury') Jeżeli 
'nacie tego rodzaju sprawą, a chcecie ja pośpiesz
nie i knrzvsiiiie załatwić, to piszcie do: 

OTATVIIF'.S TANNBB, 
'Jiyły Komis, rensyjnyl WnfthingrtOIl, 

NOTATKI Z POŁUD. PJTTSTiURGA. 
•3.  ̂

Kropie św. Jana. Najskuteczniejszy środek cd 
bólów żołądka, od cwałtownegc rozwolnienia* co 
sią cząsto zdarza podczas letnich upałów; <sd nie
strawności, od rwania w kiszkach itd. 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. FinkelpearKa, 2000 Penn ave. i 347 Fifth 
nve. 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 kancelaryQ i mieszka pn. 2901 Car
son ul. Dr. M. posiada długoletnia i dobrą prakty
ką, 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, 1807 Carson ul., 8. S, Pittsburgh, 
sprzedaje 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 V:.-
telek za $5. 

Kto chce mieć tanią, a dobrą wódkę, niechaj 
się uda do V. Dosch, 2214 Carson ul., 8S. Pitts
burgh. Sprzedaje on doskonałą "Pocieszycielkę 
strapionych" po $1.25 za galon. Zarazem mana 
składzie piwo, wino i rozmaite likiery. 

Do muzykantów! Jeżeli chcecie nabyć sobie ja
kikolwiek instrument muzyczny, albo organy lub 
fortepian, to pamiętajcie, że najtaniej możecie- to 
dostać u Ph. Rothledera, pn. 1731 Carson st. w S. 
S. Pittsburgu. Idźcie na przekonanie. ^ 

Firma "Ernst Hauch i Synowie" przy rogu ulic 
26 i Sarah, w S. S. Pittsburg 11, wyrabia najlepsze 
piwo lagrowe. Kto nie ma apetytu, a chce być 
zdrowym i silnym, powinien tego piwa spróbować. 

S  T  Ó J  !  
f yt Y 

MASZ. '/i? KATAR? 
Jeżeli go masz, to pa 

tniętaj, iż 
BIAŁEGO INDJANINi 

ILeki na Katar 
P wyleczą cię całkowicie 

albowiem tysiące ludzi 
już s'ę wyleczyło, choć 

Pinne medycyny im tale 
mojjły pomódz-
Skn teczność gwarantuję 

Fabrykant _ 
J. H. ANDREWS, X. D., TOLEDO, 0-
JSf^Można dostać w każdej aptece. 

Cena 70 centów za butelkę. 
jyPytajcte aię o '/White Indian Catarrh Core"" 

Polecamy 
Następujące książki: 
Kalendarz Anit>rj kitL*ko-Polskł. 

Zawiera: Wiadomości kalendarzowe — Wspo 
mnieiija historyczne,przypadające na każdy dziei1' 
-Święta katolickie Konstytucja Stanów Zjed
noczonych—Ogłoszenie -NiepinUerk ści—Ź\ t lory 
«y pnn,jją< yrh w PoNce (•/ wi»ł»»-n>*V»ini "oc1 

Uzie.ny 111 obrazie>- Matyst> 1.-a kościoła katoik 
<iefro—Koleje żelazne w świecie- Humor—Sal\ 
ry- Aiu luloiy Zapulki -Sen>ac.v;tie n.ul?cń»tw. 
-Prawa robotnit/ew Kuropie--Ztuvl>ki Ki.i.otiu 
-ów amerykańskich- Poh;'.twka l;a«.udv>ka 
.'rnwa<.l\vw-:,'!>k:c w S;a?un U 7.„oriii - l*o»a«lnil 
;>rawny—Niespodzianka lia ^>\waziikq lobrazci-
^teraekt] — Ans At Śmierci, nowei^ wscWImi'm 
"ierusi osadnicy w ukoiiuu 11 niiaMa YoW di.- l\i 
jcy w Toledo - Konstytucja Po'ska 8«o Vaia~U 
'i'!*/ M-.ia - HezinailoScl — Poezje — Ciekawe r/.e 
<y. ią;».ku ozdobiona lilus-itiK'jami. CflUa GQ0 

I trlwlxioiia* 
'•I'v.vhi pr**K M. A. Chromówskieso. Or.vsri 

./'lny 1 !(.•( rdzo cicUau y •brn/.ek zżycia iiovwjor 
Kie>'o i w oir*'th' uiin'iykan>ku'gii—Zawiera duzi 
rzcstiói;' i nauki : din robotników, matek i córek 
Cofca 36c 

"ilość Złodzit-jn. 
Koir.ijiis w dwi ch częściach przez Ponomarie 

>i.jiu>w>/y i najł iekawszy romans zżycia v 
iołji.Złodzieje i lichwiarze żydowscy. Ceni 4S0 

Treściwe Powiastki. 
?a wie^i ją du?.o nauki i pobudek do rozmyślali. 
I. ł'kć Koron, przez SI. Hodzlewiczównę. 

kuiKla PaMerka, przez >1. Bałuckiego. 
'J. Mendel Sduński, przez S' Konopnicką. 

•J. Konstanty (iiiignard, przez .1. Kychepina. 
6. Pani z rics'. iem, przez K. <luno*gzq. 
ft. Milo Lee, przez Ant. Paryskiego. 
7. Krupią Krwi, przez Dra H. 
8. Sita Pieści, przez K. Zalewskiego 
9. Czarodziejski Obrazek. 

U).  Tr/cj  Przyjacie le.  
JziesnjO ki-iążek w jednej oprawie. Cen* 800. 

flarja. 
Powieść ukraińska.Przez A.Malczewskiego. Je-
en z najcenniejszych poematów w literaturz< 
olskiej. Cena 25c 

Święcone Kwiecie. 
Powieść L. K. Łazarewicza. Pr/.et iżył z Serb 

skiejoLeon W asilewski. Cena 20C 

Żebrak-Fumintor. 
Gawęda klasztorna. Przez W., SvrokomlQ 
Cena " ioc 

Nasza Szkapa. 
Obrazek i. życia ludu polskiego. Charaktery

styka żydowskich lichwiarzy. Przez Sliirję Ko
nopnicką. Cena 20c. 
Obrazki z Powstania w r. 1SGSJ. 

Szczegółowe i najlepsze opisanie powstania 
łiitew stoczonvch nrzez dzielnych rycerz* Opo 
wudanie przez Naocznego Świadku" Cer.a 260 

A. A. Paryski, PubFr, 
224 St Clair, St Toledo, Ohio. 

e J3M.D 
RÓG ST. CI. A ni & LAVAYETTK, 

TELEFON 211. 

Skład węgli i drzewa. 
Sprzedaję taniei niż ktoinnv, 

daję dobrą wagę i od
wożę do domów. 

Obstalunki prędko zt/łatwiarr-. 

dCien*i3o American 
Auency for 

PATENTS 
TRADE MARKS. 

OE8IQN PATENTS 
COPVRIOHT8, etc. 

For Information and free Handbook write to 
MUNN & CO. 361 BHO* . AT, NEW YOUR. 

Oldest bureau for sec'' „ patents in America. 
Every patent taken oui by us Is brought before 
the public by a notice given free of charge in the 

SfMtitific JMumcav 
man should be without it. Weekly, $3.00 a 
jeaur; »U0 six months. Address MUNN & CO* 
VoBLisaiBS, 861 Broadway, New York. 

PATENTS 
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat-
ent business conducted for Moderate Fees. 

Our Office is Opposite U. S. Patent Office, 
and we can secure patent in less t'me than those 
remote from Washington. 

Send model, drawinjr or photo., ivith descrip
tion. We advise, if patentable or not. free of 
Charge. Our fee not due till patent is secured. 

A Pamphlet, "Ilow to Obtain Patentr." w ith 
names of actual clients inyourStatc, county, or 
town, sent free. Address, 

C.A.SNOW&CO. 
Opposite Patent Office. Washinaton. 0. C. 

J. pROCHAgKA, 

OPTYK I JUBILEE. 
Poleca pobratymcom polakom zega

ry, najrozmaitszego rodzaju ze
garki Kieszonkowe, obrącz

ki ślubne, biżuteryq wszel 
ka, okulary, łańcusz

ki do zegarków i 
Inne drobiaz

gi po ta
niej ce 

nie. 
11H SUMMIT UL., TOLEDO, 

R. A. BARTLEY, 
GROSERNIK - MURT0WNY, 

poleca 
polskim grosernikom świeże i dobre towa
ry groseryjne, po cenach umiarkowanych. 
Co tylko potrzebujecie w handlu w gro-
serni, u mnie możecie wszystko dostać. 

618-620 Sułnmit ul. 

I. B. REINHERZ, 
Stillman St„ - Boston, Ma&». 

Bankier i agent pasażerski. 
Tysiące polaków, którzy posyłali przez mój 

kantor pieniądze do kraju i kupowali szyfkarty, 
mogą poświadczyć, że zawsze sią obchodzą rze
telnie z mymi klientami, a wszelkie mteresa za
łatwiam punktualnie. Jestem ęłównym agentem 
na wszystkie linie okrątowe, Kartdy kto u mnie 
kupi kartą okrętową lab przez mój kantor posyła 
pieniądze, jest pewnym że dostał co żądał. Kan
tor mój egzystnje od r. 1880. 

A D W O K A C I .  

^ FARQUHARSON, 
POLECA SWE USŁUGI JAKO 

A D W O K A T  8 Ą D 0 W T \  
Pokój No. 8 Gradolph Block, 

Toledo, O. 
JAMES H. SOWHAKD, 

ADWOKAT SĄDOWY, 
Ifoom No. 2. Yeager Block, 

*19 Madison st. TOLEDO. O. 

Róg ulic Jeffer
son i Summit 

$23. 
(ZAMIAST $ 60.) 

Czy zastanowiłeś się, 
ile to kosztuje, aby 
sprzedać maszynę? 

POMYŚL TYLKO! 
<*1, Agent musi do domu chodzić przez tydzień, lub dłużej, za* 

czem maszynę sprzeda—kto kupi maszynę, musi tego agenta o-
płacić, co wynosi od $10 do $20. 

2. Nauczycielka też darmo nie uczy nikogo sżyó—ten jej pła
ci, kto maszynę kupuje. 

3. Kolektor co miesiąc nie przychodzi po pieniądze darmo—tea 
mu zapłaci, kto maszynę kupi. 

" na i rok za i 
My możemy^ maszynę sprzedać tak tanio, ponieważ nie utrzyj 

mujemy 8gentów, nauczycielek, kolektorów; nie płacimy rentu t 
nie utrzymujemy koni; ani nie ponosimy nieprzewidzianych strat. 

Każda maszyna jest NO W A i prosto Z FABRYKI 
każdemu wysłana. (Stosownie do odległości, fracht kolejowy ko
sztuje od 35 do 80 centów.) ** 

Każda maszyna gwarantowana na PIĘC LAT. Gdyby była 
niedobra, to zamienimy lub pieniądze zwrócimy. Do każdej ma
szyny są dodane wszelkie przyrządy (Attachments.) 

Kto nam przyśle $23, to poślemy mu natychmiast maszynę, 
a oprócz tego będziemy posyłać "Amerykę" cały rok darmo. 

Pieniądze można przysłać w liście regeetrowanym, przez Money 
Order, Express, lub Bank. 

140 St. Clair St., TOLBHO, O. 

DRUKARNIA 
AMERYKI W TOLEDO 

W 

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

Zaweześmy wzorem dla Innych, ale nikogo nie naśladujemy. 

Po co macie płacić wysoką ceną za ftlszerską robotą w starych (1 nic 
nie wartych) drukarniach,'kiedy u naw dostaniecie pierwszorzę
dną za połową ceny. Nie dajcie ohstalunkn nn robotą do żadnej 
drukarni, dop6klnie zapytacie się u nas o ceną. 

Drukujemy: Ksiąftki, namllety, konstytucve i kwitaryusze dlu towa
rzystw. rachunki, nnclówkl na listach i kopertach, bilety wizy
towe, bilety anonsowe Ibyznesowo], cy rkuluize i wogóle wszyst
ko, co wchodzi w zakres drukarstwu. 

Robotą nrzyjmnjemy z wszystkich cząścl świata — z wielkich miast 
miasteczek i osad mtiłych. Zarówno od boguczy jal: i od bie
dnych. 

Ma nowozskładającyeh się towarzystw na żądanie posyłamy wzoiy 
konstytucyj, reguł parlamentarnych, kwiturynszy 1 książek 
kwitowych. 

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

BUCKEYE PAINT 
AND VAPNISH COMPANY 

wyrabiają farby, pokosty i lakiery, które ogólnie lunaoo za uq)» 
lepsze w świecie. 

H. Werdeboff ft Co., 70S Junction ave. oor. Vance. 
NA SPRZEDANIE Vi A. KoaenfeMer, 1212 Dorr at. 

^ Meier Bro's, Lenk at., pom. Nebraska ave 1 Tecumaefc ̂  
' C, F. Tłirom, 383 Nebraska ave. 

Każdy galon gwarantowany przez "Tlie Itnckeye Paint Sc Yarnlsb fW 
Pytajcie elą o Bouką) Pfjnt a nie biersde tamyoik 

GWARANTUJEMY, ŻE PIECE KUCHENNE V 

"BIRTHDAY" 
Są najlepsze za tę cenę, po której są sprzedawane. Przy wyrobie pie

ców używane jest najlepsze żelazo i najlepszy materjał. Można w nich p&» 
ii<5 drzewo lub węgle. 

CZY POTRZEBUJECIE COKOLWIEK Z 

ŻELAZTWA lub BLACHĘ? 
Nasz stor jest największym w Newburcru. Utrzymujemy wszelkiego 

gatunku ielaztwo, jakie tylko kto może zapotrzebować. Ponieważ dato 
sprzedajemy, więc kontentujemy się małym zyskiem. Przyjdźcie i przeko
najcie się, zanim kupioie gdzieindziej. 

£> Wm TYEśESMt, właściciel, 
2614 Broadway ul. 
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