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AMERYKA W TOLEDO 

Wychodzi w każdą środę i sobotę. 
Kosztuje $1.50 na rok z góry. (25 

tentów na 2 miesiące). 
Pod żadnym warunkiem za gazety 

tlie kredytujemy. 
Zamawiać gazetę można każdego 

ozasu. 
Adres można zmienić kiedykol

wiek, ale należy podać zawsze stary 
i nowy adres. 

Na nowy rok wydajemy "Kalen
darz Pulski," który stałym prenume
ratorom bezpłatnie poślemy. 

AMEUYKA jest gazetą niezależną 
od żadnej partyi, ani też nie jest or
ganem żadnych "spółek byzneso 
wych." 

Naszem hasłem jest: "Precz z o 
błudą! Naprzód z wolą Ludu." AMKUYKA donosi najwięcej robot 
niczych wiadomości. 

AMKUYKA sądzi wszystkie klasy 
według równej sprawiedliwości (nie 
uznaje "odmiennej sprawiedliwości" 
dla bogaczy). Uczciwie postępuje i 
nikogo się nie boi. 

Drukuje najlepsze utwory literac
kie, przeważnie oryginalne. (Jedy
na gazeta polska w Ameryce, która 
drukuje powieści, romanse i nowele 
oryginalne). 

AMEUYKA ma ścisły druk i w jed
nej kolumnie pomieści więcej wia
domości, niż inne gazety polskie w 
dwóch. 

AMEUYKA wychodzi dwa razy na 
tydziefi, zatem donosi wiadomości 
Wcześniej, niż inne gazety polskie. 

AMEUYKA jest najtańszą gazetą 
polską. 

A. A. PARYSKI, WYDAWCA. 
224 St. Clair st., Toledo, Ohio. 

TOLEDO,:IO PA£DZIERNI KA,02. 

SPR-VWY POLITYCZNE 

P. ASHLEY O ROBOTNIKACH. 

Poniżej zamieszczamy list pana A-
•tlego, w którym wypowiada on swe 
poglądy na sprawy robotnicze. List 
ten wart jest uważnego odczytania, 
gdyż zawiera dużo pożytecznych rad 
\ wskazówek dla robotników. 

Wny C. E. Case, Toledo, O., Se
kretarz stowarzyszenia telegrafistów 
kolejowych w Ameryce. 

Szanowny l'unie: 
Zaproszenie, abym przemówił na 

konwencyi waszego zacnego towa
rzystwa, która ma się odbyć w To-
ledo, jest dla mnie prawdziwym za
szczytem. Prosisz mnie pan, abym 
Zfcdowolnił stowarzyszenie, jakie są 
moje poglądy na sprawę organizacyi 
kolejarzy, aby one mogły być odczy-
Une przed zgromadzonymi na kon-
Wencyi delegatami. 

M-»je zapatrywania na organizacye 
robotnicze względem kapitału i pra-
oy już dawno mam ustalone i muszę 
wyznać, że jestem przeciw własnoś-
oi OHobistej. Naukowa dyskusya o 
niewolnictwie pociągnęła za sobą 
WeBtyą różnicy między pracą i kapi
tałem— pracą i zapłatą. Naturalnie 
4i, którzy zaprzeczają prawa posia
dania niewolników a względnie wła 
dty nad robotnikami, odmawiają ta
kie prawa posiadania kapitału, aby 
pracę wyzwolić z więzów niewolnic
twa, jakimkolwiek prawem lub spo-
tobem, jakie często rasowa różnica, 
lobkostwo i inne ludziom dyktują. 

Sądzę, że kooperacya, oddawanie 
tięśó z dochodów są najpraktyczniej-
•tym sposobem rozwiązania kwestyi 
tODotmczej. 

Takie pojęcie, w przeciągu kilku 
ostatnich lat, znajdywało wielu ucz
ciwych przyjaoiół w Europie i w 
tym kraju. Plan o podziale dochodu, 
jtki przygotowałem, a który Ann 
Arbor kompania przyjęła, jest mo-
jem zdaniem, dobry dla każdego 
brtemysłu, czyli to ratrudnianych 
jtot 10 ludzi czy 10 tysięcy. 

Jest on, jak widzę, przyjętym 
priez wszystkie zarządy kolejowe, a 
ttooże być zastosowanym we wszyst 
kich interesach lub publicznych kor-
poracyach a nawet na farmach. 

Gdy robotnik będzie należycie 
Wykształconym, kooperacya i podział 
dochodu wejdą w miejsce dzisiejsze
go systemu zapłaty; gdyż dzisiejszy 
tystem nastąpił po niewolnictwie i 
poddaństwie. Razem z tym listem 
przesyłam w innej kopercie kopią z 
moich rocznych raportów. 

W dodatku znajdziesz Pan plan, 
którego się trzymam, wraz dokład-
ttem objaśnieniem. Rozpatrzenie go 
fcozważne przekona, że jest on takim 
dla obu stron, pracodawoy i robotni
ka i że jest najbezpieczniejszy dla 
lobotników. 

Inteligetni ludzie powiadają, że 
pierwszym obowiązkiem ludzi mają 
tyoh związek z koleją, pracodawców 
i pracowników, jest stać razem. Do
bro jednagogestbez kwesty i,dobrem 
Wszystkich. 

Ktokolwiek niazezy własność lub 
Izkodzi interesowi kolejowej kompa 
feii, jest przyczyną obniżenia zapłaty 
Robotnikom, lub zmniejszenia liczby 
fcobotników. Paaoijty, kt6r*y wyta-
ftftaja walki prawie na kaidei linii 

kolejowej, są w większej części re
zultatem położenia, które wypływa 
z nierozumnie prowadzonych straj
ków, a które przewodnicy niekom-
petetni i nie zasługujący na wiarę, 
wypowiadają, aby je zakończyć prze
graną. Nie ma człowieka, któryby 
się poważył usprawiedliwić jedną-
trzecią część strajków, jakie w osta
tnich dwudziestu latach się odegra
ły, a prowadzone zwykle przez lu
dzi złej woli. 

Gdy do tego stopnia dojdzie,że na 
tej lub owej linii niszczą własność 
kompanii, powinno to być znakiem 
dla innych uczciwych robotników ko
lejowych, aby stłumili bunt i wyklu
czyli ze swego grona ludzi, którzy 
przynoszą hańbę organizacyi. Pewna 
własność nie należy do indywidual
nego właściciela, ale częściowo do o-
bywateli świata. Ten więc, kto z pso
ty lub rozmyślnie niszczy własność, 
która legalnie jest jego własną, po
nieważ jego pracą, z pracy jego po
przedników, jest winnym kary pu
blicznej, według praw wszelkich cy
wilizowanych krajów. 

Ten kto niszczy własność, z przy
czyny jakich nieporozumień, popeł
nia występek, którj' moralnie wyklu
cza go z towarzyskości albo z czło
wieczeństwa. 

Nie spotkałem nigdy więcej, jak 
dwóch lub trzech magnatów kolejo
wych, którzy nie myśleli o ustęps
twach dla swych pracowników, a ci 
byli z natury niezdolni doprowadze
nia takich pozycyi. 

Większość zarządców kolejowych 
których znam, są szczerego i liberal
nego poglądu, ci bowiem na stano
wiska wydostali się z rzędu zwykłych 
oficyalistów kolejowych i czują nie
kłamaną sympatyę do dawnych sze
regów, nietylko dlatego, że są z na
tury dobrymi ludźmi, lecz ponieważ 
sain: byli w tych szeregach i wiedzą 
/, doświadczenia i obserwac.yi, jakie 
są każdego pożądania i nadzieje. 

Powtarzam więc raz jeszcze, że 
pierwszym obowiązkiem, tak praco
dawców jak i pracowników na kole
jach, powinno byc wzajemne popie
ranie się, za niesprawiedliwe i nieho-
norowe ataki na posiadłości, powin
no ustać! 

Ludzie,którzy zej sprawie poświę
cili choć trochę namysłu, wiedzą, że 
zorganizowany kapitał z parą i elek
tryką, tak przemienił obrót w han 
dlu, że dzisiaj pięciu ludzi, używając 
nowej metody, może zrobić pracę,do 
wykonania której dawniej przed 30 
laty, potrzeba było stu i więcej męż
czyzn. Ten fakt, teraz ogólnie uzna
wany, zmusił wielu myślicielów,któ
rzy sympatyzują z robotnikami, tutaj 
i \t Europie, aby zorganizowano to
warzystwa robotnicze, nie dla wyklu
czenia innych robotników z pracy, 
ani dla żadnych kryminalnych prze
stępstw, ale celem zapewnienia praw 
i polepszenia kondycyi robotników. 
A także celem utrzymania przyjaz-
nyoh stosunków z kapitałem,nie tyl
ko przy kolejach ale w każdej gaię-
zi przemysłu, na równych dla pracy i 
kapitału podstawach. 

Zapytasz mnie Pan może, jakiego 
należy użyć planu, aby to osiągnąć. 
Otóż to właśnie jest zadanie zadań, a 
człowiek, który je rozwiąże, zasłuży 
sobie na sympatyę i wdzięczność ro
botników całego świata, oraz wszyst
kich klas ludzi, ponieważ plan ten 
byłby zadowalniający dla całej armii 
pracowników, we wszystkich oddzia
łach ludzkiego przemysłu. 

Mino to, ja powiadam, że inteli 
getny robotnik kolejowy tego kraju, 
Powinien przyjąć jaki plan koopera
cyjny i podziału dochodu; a może 
wreszcie zostanie on przyjęty przez 
właścicielów kolejowych i wejdzie w 
życie. Takie załatwienie byłoby dla 
kolejowego robotnika najlepsze i 
wierzę jak najmocniej, że zostanie 
ono wreszcie przyjęte z takimi zmia 
nami i dodatkami, które nie sprzeci
wią się zdrowemu rozsądkowi. 

Dlatego, aby zapewnić takiej or
ganizacyi siłę i znaczenie w interesie 
swych żądań, jestem zawsze po stro
nie federacyi wszystkich robotników 
kolejowych, pod postacią związku 
narodowego, w którym każdy od
dział robotników, winien mieć pro-
porcyonklnie tylu i tylu reprezentan
tów, stosownie do liczby członków 
w stanie lub terytoryum. 

Wierzę, że w tym świecie najlep
sze m jest to, co się zapracuje, przy
znaję, że interes jednostki winien 
być interesem wszystkich. 

Jeśli ta propozycya znajdzie po
słuch, natenczas narodowa federacya 
kolejarzy, z odnogami w stanach i 
terytoryach, winna być zorgarnizo-
waną, do której wszyscy dobrej re-
putacyi robotnioy kolejowi moąą 
być przyjmowani, którzy zgodzą się 
na konstytuoyą takiej organizacyi. 

(Dok. nastąpi.) 
^ J'. M. Ashley. 

NA SĘDZIEGO. 

Szanowny Redaktorze: — W tym 
prezydenoyalnym roku,wyboroy mo 
że nie rozważają należycie jak wiel 
kie znaczenie mają urzęda w tej je-
sieni rozdane* 

Mamy wybierać sędziego do spraw 
cywilnych (common please). Na tę 
pozycją został powtórnie nominowa
ny aqazia Pugsley. Zajmował on jut 

k ten urząd cztery fata, a ras prsed tern 

na tąż pozycyą został przeznaczony 
przez gubernatora. 

Jest tu, że zauważę, wzmagająca 
się dyspozycya, aby nie pozwolić na 
polityczną rozwagę co do kontroli w 
wyborze sędziów. 

Sędziego Pugsley służba dała poz
nać ludziom jego wyższe kwalifika-
cye, tak że ponowny wybór nie po
winien być trudnością. Pośród sę
dziów, którzy zasiadali na ławie po
wiatu Lucas, żaden inny nie okazał 
tylu zdolności na ten urząd. W rze
czywistości jest on idealnym sędzią. 
Wykształcony, rzetelny, sprawiedli
wy, przyjazny i ogtrożny, nikt ze 
skarżących ani z adwokatów nie mo
że mówić aby kwestyą mu powie
rzoną traktował nienależycie albo 
wydawał wyrok, bez ścisłego rozpo
znania jej. Jest to powszechnie wia-
domem, a nawet zgadzają się na to 
ci, przeciw którym wydał on wyrok, 
że jego orzeczenia sądowe były zaw
sze uczciwe, po stronie słuszności i 
prawne. 

Jego opinia jest jak najlepszą, a 
zlecenia sędziom przysięgłym (Jury) 
we wszystkich instancyach były czy
ste, zrozumiałe i wykalkulowane tak, 
aby sędziów naprowadzić na dobry 
wyrok. 

Juryści w Lucas i przyległych po
wiatach uważają sędziego Pugsley 
jako najodpowiedniejszego pod każ
dym względem człowieka na ten u-
rząd. Lud zaś chce mieć sędziego o 
charakterze czystym, wykształcone
go i bestronnego. Wszystkie te kwa-
lifikacye posiada sędzia Pugsley. 

Jego umysł jest prawdziwie sę
dziowski. Załatwia on sprawy mu po
wierzone dobrze i szybko. Jest zaw
sze uprzejmy dla skarżących, świad
ków, adwokatów i sędziów, a równo 
cześnie potrafi zachować powagę sę
dziowską. Byłaby to strata nie mała 
dla sądu,gdyby był z niego takzdol-
ny jurysta. 

Aby tego uniknąć, odzywam się 
do wszystkich, bez wyjątku partyi, 
aby pamiętali oznaczeniu tego urzę
du i o zdolnościach jurysty sędziego 
Isaac P.Pugsley. JAMES E. PILLIOD. 

[Adwokat Pilliod jest dobrze zna
ny naszym rodakom. Jest on demo
kratą, ale gdzie idzie o sprawiedli
wość to nie lęka się wypowiedzieć 
prawdy. RED. AM.] 

Vang! Bang!! lianę!!! 
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. 

NAJLEPSZE 
NASZE 

OBIADOWE 
PUSZKI. 

Wielkie kwadratowe Obia
dowe Paile, które w 1890 r. 
sprzedawaliśmy po 50 c. a 
w 1891 po 40, teraz w 1892 
po 35 0. SZTUKA. 

BEE HIVE 
w Suterynach 
Oddział. 

Jest to miejsce, gdzie po
winniście kupować towary 
kuchenne. Przeczytajcie 
te ceny: 

Amerykańskie cynowe kubki 
l-pajntowe po 2 c. 

Toledo 6-cio kwartowe 'pail'e' 
na wodę po 10 c.; 10«kw. 15 c,. 

Noże i widelce, po 45c., 60c 
75c, $1 garni tui. 

Filiżanki i spodki po 40 c. 
tuzin. 

Lampki ręczne po 15 c. 
Noże kuchenne po 5 c. 
6 kawałków skuryny 25 c. 
Parniki z pokrywami po 25c., 

30c i 35c, 
Papier na pułki 4 tuz. za 25c. 
Patelnie, rondle i dzbanki z 

fabryki w Tiffin, O. 
Kubły na śmiecie po 10 c. 
Butelki amoniaku po 7 i 9c. 
Szczotki do zamiatania po 20 

i 25c. 
Szczotki do 82orowania po 5 

i 10 c. 
Kilka set różnych przedmio

tów po n ĵtaóstych cenach. 
Polscy ekspedytorzy: St* Jokłel 1 JtB 

Idzikowski. 

EATON & CO, 

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

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. 

Trzeba się zaregistrować! 
Kto chce głosować podczas wybo

rów prezydenta, musi się najpierw 
zaregistrować, jako obywatel. Dnie 
do registrowania są jak następuje: 

20 Października, 
28 Października, 
29 Października. 

Registrować się należy w budkach 
wyborczych. 

Każdy polak powinien to uważać 
za swój obowiązek, aby wystarać się 
o papiery obywatelskie i następnie 
zaregistrować się. Jeżeli polacy nie 
będą brać udziału w głosowaniu, to 
amerykanie będą nimi pogardzać. 
Nie daimv się poniewierać! 

BEE HIVE. 

Norddeutscher Lloyd, 
Regularna linia okrętów pocztowych 

Z Baltimore do Bremen 
Dnie odjazdu są jak następuje: 
Karlsruhe, Września 7 llohenstaufen Pazdz. 19 
Stuttgart " 14 Struttgart " 26 
Weimar, " 21 Weimar, Listopada 2 
Gera, " 29 Salier, " 9 
Munchen, Paźdz. 5 i&uncben " 16 
Dresden, " 12 

I. Kajuta $00 do $90. 
Stosownie do miejsca 

Międzypokład (Zwiscliemleck) $22.50. 
Bilety tam i napowrót po zniżonej cenie. 

Odjazd z Bremen co czwartek. 
Wymienione parowce są przeważ

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

Długość ich 415-435 stóp. Szero
kość 48 stóp. 

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

Oświetlenie elektryczne. 
Na wygody pasażerów mię-

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

A Schumacher, 
5 South Gay st. Baltimore, Md. 

lub ich zastępcy w kraju. 

H .H. DAWSON, 
»OOM 2 "NEW I!CC ItUILlHIfG," 

ST. CLAIR ULICA POM. MADISON I ADAMS. 
Zabezpiecza od ognia w następujących kompa

niach: Aetna, Citizens, Manufacturers & Mer
chants, Mechanics, Phoenix, United States Fire,— 
przedstawiające kapitał wynoszący przeszło 

$19.000,000. 
Jest także notaryuszem publicznym i wyrabia 

papiery prawne. Tudzież sprzedaje loty w pol
skiej dzielnicy. 

Dr, Jas. Harkins 
PRZEPROWADZIŁ 

SWOJĘ APTEKĘ 
Do nowego storu przy uli
cy Main, w d. Husbanda *r 
Mt. Pleasant, Prosi Pola
ków, aby go popierali. 

ZA 50 CENTÓW MIESIĘCZNIE 
stawna medycyna 

SEVEN WONDERS, 
Leczy suchoty,bóle żołądka, chro

niczne dolegliwości, pochodzące i 
krwi, reumatyzm, katar, osłabienie 

zoładka. Ta medycyna przywró
ci wam zdrowie i chgć do życia. Je-
dng kwartg medycyny za 5O c, 
poślemy każdemu, kto nam nadeś-
le wymieniona kwetg. Adres taki: 

O. l£j. -A-ID, Aptekarz. 

502 MONROE UL. TOLEDO* OHIO. 

R. Ą. BARTLEY, 
GROS ERN IK HURTOWNY, 

poleca 
polskim grosernikom świeże i dobre towap 
iy groseryjne, po oenacb umiarkowanych. 
Co tylko potrzebujecie w handlu w gro
sem i, u mnie motecie wszystko dostać. 

618-620 Summit Ul. 

KIND, AUGSBACH & Co., 
—SPRZEDAH TANIO— 

Wapno, Piasek, Cement, Plaster, 
Rury odchodowe, Cegły zwyczajne 

I wypalone, Rury do pieców, etc., etc. 
Telefonu No. 1231. 

181—185 ST. CLAIR UŁ. 
Pomiędzy mostami Toledo, O. 

W.H. H.SMITH & Co., 
polecaj* 

SKŁAD DRZEWA BUDULCOWEGO, 
Róg Water (Cherry al. 

TOŁSDO, Ona 

I. B. REINHERZ, 
5 Stillm&n St., - Boston, MIII. 

Bankier i agent pasażerski. 

na was: 
kupi kartą 

• punktualnie. Jestem głównym agentem 
yalkle linia okretowe, Haidy kto a suw 

•rte okrętową lab przez m*"' 

KING & ROBB 
(READ ESTATE) 

Room 18 & 19 Law Building, cor, Superior & Madison strs. 

NA SPRZEDANIE 
Dom i lot 144 Franklin ulica za $800, 
Trzy nowe domy na ul. Germania, każdy po $700. 
00 akrów farma blisko Monclove za 2,000, 
56 akrów farma, blisko Detroit, Mich. za i!soo. 
40 albo 160 akrów blisko Whitehouse po $ 8 do $10 za akier. 

Mamy farmy w rozmaitych miejscowościach, które sprzedajemy na warunkach bardzo dogod 
nych; lub zamieniamy na posiadłości miejskie. * 

Informacyi chętnie udzielamy. Zgłosić się pod adresem: 

KINU & ROBB, 
18 & 19 LAW BUILDING, TOLEDO OHIO. 

POLECAMY NASTĘPUJĄCE KSIĄŻKI. 
Uwiedziona. 

Nowela przez M. Alfonsa Cnrostowskiego. Oryginalny i bardzo cieka
wy obrazek 1 życia nowojorskiego 1 w ogóle amerykańskiego. — Zawiera 
dużo przestróg i nauki: dla robotników, matek i córek. Cena 35c 

Miłość Złodzieja. 
Romans w dwóch częściach przez Ponomarieva. Najnowszy i najcie

kawszy romans z życia w iiosyi. Złodzieje i lichwiarze żydowscy. Cena 45e 

Marya. 
Powieść ukraińska Przez A. Malczewskiego. Jeden z najcenniejszych 

poematów w liteaturze polskiej. Cena 25c 

Święcone Kwiecie. 
Powieść L. K. Łazarewicza. Przełożył z serbskiego Leon Wasilewski 

Cena 20e 

Żebrak-Fundator. 
Gawęda klasztorna. Przez W. Syrokomlę. Cena 10e 

Nasza szkapa. 
Obrazek z życia ludu polskiego. Charakterystyka żydowskich lichwia

rzy. Przez Maryę Konopnicką. Cena 20c. 

Obrazki z Powstania w r. 1863. 
Szczegółowe i najlepsze opisanie powstania bitew stoczonych przez 

dzielnych rycerzy. Opowiadanie przez Naocnego Świadka. Cena 25o 

Treściwe Powiastki. 
Zawierają dużo nauki i pobudek clo rozmyślań. 1 Pięć Koron, przez M. 

Rodziewiczównę. 2. Kunda Pasterka, przez M. Białuckiego. 3. Mendel 
Gdański, przez M. Konopnicką. 4. Konstanty Guignard, przez J. Rychepi-
na. 5. Pani z Pieskiem, przez Iv. Junoszę. 6. Milo Lee, przez A. Paryskie
go. 7. Kropla Krwi, przez Bra B. 8. Siła Pięści, przez Iv. Zalewskiego. 9. 
Czarodziejski 10. Obrazek. Trzej Przyjaciele. Dziesięć książek w jednej 
oprawie. Cena 

. %WBa^ rojs 
55 V 

-1ASZ # KATAR; 
.leżeli go masz, to pa 

tnięta j, iż 
BIAŁEWO IXDJANIK; 

aa Miar 
wyleczą cię całkowic e 
albowiem tysiące ludzi 
już s:ę wyleczyło, choć 
inne medycyny im nie 
niosły pomódz. 
H U H teez uość gwarantuję 

I'abrv!;:;rt _ 
J. H. AftBKEfYS* IK. TOLEDO, 0. 
J^fPMożna w knżdej aptece. 

Cena < •> tTr.tńw ?n Imteikę. 
63F"Pytaifi' '• •< -iiti- Kilian Catarrh Cbp' 

J. POOL. 
Zegarmistrz i Jubiler, 

robi i leparoje zegarki kieszonkowe 
zegary ścienne, pierścionki, ebr^czki, 
bransoletki, kolczyki i inne rzeczy. 

1109 CHERRY UL., TOLEDO. 

J. pROCHAgKA, 
OPTYZI JUBILEE. 

Poleca pobratymcom psiakom zega
ry, najrozmaitszego rodzaju ze

garki kieszonkowe, obrącz
ki ślubne, biżuteryq wszel 

ka, okulary, łańcusz
ki do zegarków i 

inne arobiaz* 
gi po ta

niej ce 
nie. 

11.H SUMMIT UL., TOLEDO. 

FR. OBERSKI 
-^Malarz i Dekorator 

Poleca swe nsłngl Sza-
nownej Publiczności. 

Tapetuje, maluje i dekoruje domy, 
. . . po cenach umiarkowanych . . . 
. .Obstalunki załatwia pospiesznie. . 

138 
BRONSON ATE. TOLEDO. 

JL4.T 8KYFANG TKED BKTFANS 
M. SEYFANG & CO. 

Sprzedają po cenach hartownych, sucłuup 
ki, chleb, torty oraz Mr szwajcarski, śle
dzie suszone, sardynki oraz ostrygi. 

1T-19 Market Space, Toledo. 

"Geyser'' FJTAJCIESM 
W CROSERNI 
o KTPŁO "Pmyone 
wjnibiABeprm "Yucatan," 
!• W. BBHŁ A «v.| 

TOIADÓ, ' ""v: -* bHIO. 

Ceny Targowe. 
Cena na pszenicę. 

W Cleveland .85-.89 
Buffalo 
Toledo .92-.93 
Chicago .81-.88 
St. Louis. " .85-.62 
Detroit 
New York .96-.97 

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

towne w wagonach—Chestnut i do 
pieca,po $4.00 tona; "grate" i "egg," 
14.40. Ceny detaliczne: Chesnuti dc 
pieca $5.50; "grate" $5.25; "egg" 

Nabiał i Drób. 
' Masło—śmietankowe i świeże (ce
ny hurtowne) 29c.;nailepsze 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-N aj lepsza tymotkalll-12;. 

w wagonach $9-10 
Słoma—Pszenna, w belach, w wa

gonach, $7-7.50; w storach pó $10j 
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 $2.8& 
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, 75o. 

"Dobra gazeta dla dobrych ludzi." 
AMERYKA broni prawdziwych feasad religji 

łwiątej katolickiej, ale ostro l stanowczo Wystą-
tuje przeciw tym, co religjąuważają za "handel" 

1 w imi^ religji i ud prosty oszukują. Dobrych 
ksiąjsy zawsze bronimy, ale sprawiedliwoić o(« 
pozwala nam pochwalać złych. AMKRTKA s%Azi 
wszystkie klasy według jednej sprawiedliwości 
(nie uznaje "odmiennej sprawieliwoici" dla'bo
gaczy). Uczciwie postępaje i nikogo si« nie boi. 
Jest największym postrachem na złych ładzi- iSjtv 
ra siq o odwiatq ludu. Ma największy wpływ na 
lad roboczy, bo uczciwie go brobi. Podaje Więcej 
wiadomości, ni£ inne gazety amerykaisko-pOlłkie 
Drukuje najlepsze utwory literackie, prpeerffpie 
oryginalne. Zamieszcza najlepsze sprawozdani: 
z rucha robotniczego, polityki, ekonomjl, prawo
dawstwa, z tycia Polaków na obczy4a|«i w kra* 
ja; wiadonotei z AmerykąX 
/tWiftU,etG.*tc. 


