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ZEMSTA JANKŁA. 
NAPISAŁ DR. BORVSOWICZ 

(Ciąg dalszy) 

Pan Czuchłomski podniósł 
krzyk wielki i wnet dużo ludzi 
Zbiegło się na miejsce, winowjj 
cę skrępowa' o i odstawiono do 
więzienia. Niedługo potem ska 
zauo go na 10 lat do katorźnych 
robót. 

Od tej pory pan Czuchłomski 
zrobił się tak niespokojny, źe w 
nocy nie mógi sypiać. Zawsze 
wyobrażał sobie, ii go ktoś chce 
podpalić. 

Pani Czuclilomska, zachoro
wała krótko po pożarze, a po 
kilku miesiącach choroby prze
niosła się do wieczności, zosta
wiając dwoje dzieci sierotami. 

Pau Czuchłomski opłakiwał 
c ały post swej zacnej małżonki. 
Sam z małymi dziećmi nie mógł 
pozostać; postanowił powtórnie 
ożenić się. Wkrótce znalazł 
pannę, którą poślubił. Z począt
ku różnica była ta tylko, że mał
żonce było na imię nie Marya, 
ale Konstancya. Lecz wnet 
przekonał się, ze Konstancya 
była bardzo dumną, nierządną w 
gospodarstwie, a co gorzej okrut
nie mściwą nad biednemi siero
tami, na które całą swą złość 
wywierała. 

Pan Czuchłomski zmuszony 
był ulegać wszystkim niecnym 
kaprysom, nie mając silniejszej 
woli, aby stawić opór. Z czasem 
myślał biedak, że tak być po
winno. 

Pewnego razu pan Czuchłom
ski z żoną i dziećmi wyjechał na 
parę dni do pobliskiego sąsied 
niego miasteczka, aby tam w 
gronie dobrych i starych przyja
ciół spędzić chwil parę Dozór 
nad domem i kancelaryą powie
rzył sekretarzowi. 

Ale "dozorca" skoro tylko 
Czuchłomscy za wrota wyjechali, 
poszedł zaraz do swojej Anusi i 
tam przebył do późnej nocy. 
Szkody przez to w gospodarstwie 
domowem były wielkie. 

Skoro państwo Czucldomscy 
powrócili, p>m Czuchłomski za
pytał czy wszystko w porządku, 
na co sekretarz dał oryginalną 
odpowiedź: tak. Ale po paru mi
nutach pani Czuchlomska wy
kryła wiele niedbalstw sekreta
rza, aż złość ją opanowała naj
większa, gdy jej przyniesiono za
gryzionego przez psy kaczora. 

Pan Czuchłomski zapy'al: Co 
to znaczy' 

Sekretarz rzucił jakby bezwie
dne spojrzenie na zagryzionego 
kaczora. 

(! civ zaś wyszły na jaw wszy
stkie sprawki pana sekretarza, 
Czuchłomski me mógł zapano
wać nad sobą izwolnił sekreta
rza od służby. 

Pan Szlachtobitny, tak się na
zywał sekretarz, zabrawszy swo
je ir.anatki, siadł, polamentował 
nad swoją biedą, rozważył wszy
stkie swoje złe i dobre postępki 
i przyszedł do przekonania, że 
nie we wszystkiem był winnym. 
Postępek zatem ten pana Czu-
chłomskiego nazwał skandalem, 
i jak j t«ki za pisał do swego dzien
nika. 

Odjechał Szlachtobitny roz
gniewany, ale postanowił wyw
rzeć zemstę, wykrywszy p'-.ed 
władcami wszystkie sekrety pa
na Czuchłoinskiego. Oskarżenie 
to całe spisał. 

Nie długo trzeba było czekać, 
bo za kilka dni przyszła dymi-
sya panu Czuchtomskiemu. 

"Co mnie robić! Co mnie ro
bić!'" biadał Czuchłomski, nie 
wiedzący, jak tu i z czego dać 
utrzymanie lamilii! 

Przyszła zima. Zaoszczędzony 
kapitahk wyczerpywał f-ię do 
ostatniego grosza. Płacz dzieci 
odbierał wszelką energią, a pan 
Czuchłomski nie mial z nikąd 
iadnego sposobu. 

Od chwili gdy Czuchłomski 
pozostał bez służby, żona co
dziennie stawała się gorszą di a 
sierot; wymyślała najrozmaiłs e 
sposoby, jakby się ich pozbyć z 
domu. 

Pewnego razu zaczęła z męiem 

rozmowę, aby usunąć Z domu 
tych żarłoków. 

"Gdzież je mamy podziać? Od
dać komu z wyrzeczeniem się, i 
tak nikt nie weźmie." 

Czuchłomska widząc w tym 
wypadku słabą stronę męża, po
wzięła stanowczy zamiar pozby
cia się maleństw. 

"Ot co tobie doradzę. Teraz 
tak śnieżne i mroźne powietrze 
weźmij ich niby na przejażdżkę 
wywieź w pole i pozostaw tam 
a prędko śmierć znajdą." 

Tuk straszny zamach uplano 
wany z zimną krwią na biedne 
sieroty okrutnie przeraził p. Czu
chłoinskiego. Ale znękany nędzą 
z jednej strony, a z drugiej nie 
mogąc stawić oporu żonie, zgo
dził się na to!... A zabrawszy 
obydwóch synków do sanek w 
jeden grudniowy poranek, wy
wiózł ich w pole. Odjechawszy 
wiorsty cztery od miasteczka,po
dług wskazówki żony, rozesłał 
na śniegu derkę, drugą zaś okrył 
dzieci, ażeby nie odrazu zmarły. 
Tak pozostawił maleństwa,a sam 
wracał, powiedziawszy maleńst
wom, źe rychło do nich powróci, 
aby siedzieli spokojnie. 

Będąc w polowie drogi, Czu
chłomski zaczął płakać i narze
kać, powtarząjąc:"Co ja zrobiłem 
podły dzieciobójca!. .. Oo ja zro
biłem! . . 

W iednej cli >\ iii nawrócił ko
nia i jak można było najszybciej 
puścił konie, aby dzieci nie zo
stały trupami.. . 

Ale nie. Były dosyć ciepło o-
kryte, aby doczekać się powrotu 
ojca.. . 

Kuszony sumieniem Pan Czu-
chloi. ski pochwycił dzieci w ob
jęcia i tuląc je do siebie płakał 
•zęsistemi łzami. Dzieci rozczulo
ne tym, a nie pojmując przyczy
ny, tak okrutnego zamachu, pła
kały z ojcem pospołu. 

Pan Czuchłomski przerywał 
łkanie pół słowami groźnemi na 
żonę, iże tak podły uknuła spi
sek. Za chwilę wrócił do domu, i 
przedstawił żonie jej zbrodnicze 
zamiary,któiv mu graziły na tym 
świecie wieczną niewolą a po 
śmierci wiecznym nieubląganym 
gniewem bożym. 

'Ty ojciec, ty im dałeś życie,a 
więc możesz z nimi postąpić, tak 
jak ci nakazuje sumienie, niez-
wracając uwagi na ludzkie gada
nia lub pośrednictwo. Niema 
nikt prawa wtrucać się w cudze 
fam i 1 ij n e i 11 te rosy!"— j >robo wała 
uniewinnić się wyrodna żona. 

' 'Żaczek aj, nie w d zi ę< rznico! Nie 
usprawiedliwisz się klamli\Vemi 
zarzutami!" z ikrzy czai Czuch
łomski, podnosząc pięście do gó
ry, jakby zabierając się do bój
ki. ' 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

I. B. REINHERZ 
5 Stiilman St„ Boston, Mau. 

Ituukier i agent pasażerski. 
Tysiące polaków. ktć.rzy posyłali przez m<v 

Kantor pieńiądz»>do kruju i kupowali sz\fkart.'.. 
mogą poświadczyć, te zawsze »t<- ebebodzę rze 

z mymi klientami, n ww.c Ue is>tci< sn za 
SiUwium punktualnie. .lestem słownym uirenten. 
UH wszystkie linie okrfjtowe, Ksifcrlv kto u lunie 
kupi k;irt<i okrętową lub przez mój kantor posył» 
pieniądze, jest pewnym źe dostał co Żądał. Kan
tor inoj egzystuje od r. 1880. 

The Columbia Brewing Co. 
48-51 Commercial st. 

CLEVELAND, OHIO. 

NOTATKI Z POŁII). riTTSIU lWA. 

Kropie ftw. Jana. Najskiileczniejsz^środek cd 
bólów żołądka, od gwałtownego rozwolnienia, co 
•tit} cz«jsto /.darzn podczas letnich upałów; od nie
strawności, od rwania w kiszkach Ud. Kroplo to 
wogólo leczą wszelkio choroby Żołądkowe u dzie
ci. Sposób uZywania jest "fio polsku na butelce. 
Cena butelki ii.i i f>o o. Jedynie dostań ie można w 
aptece H. Kinkelpeurl'a, I'enn ave. i ~4T Fifth 
ave. 1'ittsburi:, Pa. I)la zamiejscowych posyła
my, gdy przyńlą należność. 

Rodakom naszym polecamy z checia dobrego 
lekarza, ł mianowicie Dra Ludwika Mennica, 
który ma swą kancelaryą i mieszka pn.2(H)l Car
son ul. Dr. M. posiada długoletni# i dobrą prakty
ku, a sława jego sit^a daleko, juko dobrego leka
rza. JeZeli kto z naszych rodaków będzie potrze-

' f>ra >1. 
itrze-

bował doktora to radzimy udać si'tj do 
Można nią Z nim rozmówić po angielsku lub po 
niemiecku 

Wm. Zoeller, 1807 Carson ni., S. 8. Pittsburgh, 
sprzedaje prawdziwy "Olack (tir,," który je»t bar 
dzo dobry na chroniczny katar, niokrz, taniec 6w. 
Wita, reumatyzm, dropuye, ból w plecach, cier
pienia kobiece itd. Butelka kosztuje $1, a 6 bu
telek za $5. 

Kto chce mieć tanią, a dobrą w6dkę, niechaj 
sią uda do V. Dosch, 22U Carson ul., 88. Pitts 
burgh. Sprzedaje on doskonałą "Pocieseycielkę 
strapionych" po $1.35 za galon. Zarazem mann 
składzie piwo, wino i rozmaite likiery. 

I)o mnzykautftw! Jeżeli chcecie nabyć sobie j.-i 
ktkolwlek instrument muzyczny, albo organy lul 
fortepian, to pamiętajcie, <e najtaniej możecie to 
dostać u Ph. Kothledera, pn. 1781 Carson st. w S. 
S. Pittstmrgn. Idźcie na przekonanie. ^ 

Firma "Ernst Hauch i Synowie" przy rosa ulic 
36 i Sarah, w 8. 8. Pittsburgu, wyrabia najlepsze 
piwo lagrowe. Kto nie ma apetytu, a chce być 
łsdrowym i silnym, powinien tego piwa spróbować. 

gYKORA & BABCOCK, 

ADWOKACI SĄDOWI I >OTARJLSZŁ 

No. 13 Public 8qitore, 6 

TBLEPHOSE 51. ClCW.attd. O. 

DR. OHLIGER 
Lt-czv wszelkie rboroby, a specvalnie raka, ka 

lar, r'-ni/i.'ity'/iii, skri fułj, chroniczne r.my itp 
r<H);o:tw,-i it". 

raca czyli Soiitra. 
,v 'i • i iii li iMZ, jeżeli nie bodziesz wyleczony. 

Or i - przyjmuje pacyentów pn. 17417th St. 
WS. S ł ittsburf? Pa., od 9do 13 uofc/., przed po-
l:n!. : " 1  :  , M-.j, , ; ,,,| 7 ;I,, I) u j,. ( '/,ui-etn . 

ZĄ r,0 CENTÓW MIESIĘCZNIK 
stawna medycyna 

SEVEN WONDERS, 
Leczy ..suchoty, b('»le żoladua, chro

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

z.obidka. Ta medycyna przywró
ci wam zdrowie i choć dożycia, je-
dng kwartg medycyny za 5O c, 

poSlemy każdemu, kto nam nadeś-
le wymieniona kwoto. Adres taki. 

O. E. SPY-A.3I).^Aptekarz. 
502 MONROE UL. TOLEDO, OHIO. 

J. POOL, 
• 

/oerarmistr/ I 

robi i jeparnje zegarki kio}=/ 
zi'L'i'.iy ścienne, pierścionki, obrączki, 
brunsoletki koic/ykj i inne rzeczv. 

I10» CHE IMS V t U TOLEDO. 

»!-U MKVPANi TUKI) MOTANO 

M.SEVKANf} A- 00. 
Sprzedają po cenach liuriov. im h, suchar* 
«i, chleli, torty oraz j* szwajcarski, śle-
.Izie suszone, ^iinfWki oraz o^tryvn 

17-29 Market Space, Toledo 

W ESTE k N MAK U PACTU R i  NG CO 
wv i;< >1; v 

iU> okien, drzwi, ramy, <ronlv, heblowane 
deski, 1 wszelkiego rodzaju drzewo )>u 
.tub owe. Ceny niskie. Telefonu Nr iStt. 

Roe ul. Water i Vine. 

W, H .  i l . S M I  Fil A- Co.. 
pol-'cajfj 

>KL.-Mi ni;;'r:w.\ nri>ri.<(.)\VK(;<), 
Ilu-.: W';, lei- I I l.et i;. Ul. 

VOI.KDU OHIO 

H .  A .  R A R T L K Y ,  
GR0>.ERNiK HURTOWNY, 

poleca 
poli-kim irroHernikoni sw ie:>.e i <inhre towa-

i y ginseryjne, j>o cenach lnniai kowanych. 
Co tylku ]n trzebujecie w handlu w gro-
t-erni, u innie możecie wszystko dostać 

618-620 Summit ul. 

SN* 
J. pROCHAgKA, 

OPTYK IJUBII(EE. 
Poleca pc uatyincoin polakom zetrą 

ry, nnjr^zinaitszeiio rodzaju ze
garki .-ies^.oijkbwe, obnicz-

kiślubne, biżuteryi; wszei 
ka, okulary, iaiu-usz-

ki do zegarków i 
inne drobiaz

gi p.. ta
niej ce 

SUMMIT UL., TOLEDO 

FR. OBERSKI, 
59 

-^Malarz i Dekorator 
Poleca ew* tisłuiri Swi- Mk 
nownej J'nblicznoSci. w  

Tapetuje, maluje i dekoruje domy, 
. . .  p o  c e n a c h  u m i a r k o w a n y c h  .  .  .  

.Obstalunki załatwia pospiesznie. . 

138 
KRONSON AVE. TOLEDO. 

LILM) AUUSSJAC.IS .V Co.. 
Si'I{ZBl>A.s A ;\tN»o— 

Vap»-.u, ri;is' jk. Cemem. .'las er, 
Rury oitchodowe, Cegty zwyczajne 

i wypalone, Rury do pieców, etc., etc 

Ti'lofonu Vo. 12:51. 
:il 13ó ST.  *  'L.AIU 1"'.. 
•'omindzv leosiatni Toledo, 0. 

•j'> s * i?* i > 

•VYSEt\ riEXIVDZK l>» EUlOf i 

1 Sril/ .MKA.I  K 

IJCAR.TY OKK.KTOWI-
H11 Miulintiu st.. Obok 

JAMES D. BOWERS, 
AGENT ASSKKUBACYI 011 (MJMi, 

«07 ADAMS ST., POKOJ 11. 
Polacy, z którymi miałem interes od lat tcltknna 
otu, mogą zaświadczyć, it ni^dy na żadne nie 
przyjemności nie byli narażeni, co si^ tak cz«i>to 
u innych agentów zdarza. Interes załatwiam rz« 
lilnie i IH»» zwłoki. 

EICHER & BYEB, 
Adwokaci Krajowi w Oreensburgu. majaotiK na 

Srzeciwko Court Honxe, ze strony jak wchodzisz 
o County Jail, naprzeciwko wielMch wschodów. 

Są to doskonali obrońcy l wielcy przyjaciele ro
botnika. Niejednego wyratowali z nieszczęścia. 
Kto do nich !*i«j uda, może być jtewny, że znajdzie 
najlepszą poradą. Udajcie sio Polacy do nich a 
niejtle zrobicie 

CURTIS H. UKtiOG. 
Adwokat Państwowy 

w Grertnsbnrsjhti. MaotHna picrw^z^m i>'^ir'.-
na ul. West Otterman, naprzeciwko <i|ww iłoii»e 
Takie ma ewój ofls w Mt. Pleasant. Pa , trdziepi 
nastać uioZtu cały dzień we Wrorek i Piątek ka* 
(lego tygodnia, w domu p. Kister, naprzeciw k' 
apteki McElwee. Udajcie do IHPE:I> bi> tv> 
najlepszy adwokat i przyjaciel robotnika. 

0jHfRK&EN||£ 

•HVeTOH'^ 
Ledwie to mogą uwier/JĆ. XII 

JBKMETVILLE, III., 30-go maja 1888. 
Z radością donoszę że syn mój jeszcze jest 

zdrów; od 20 marca żadnych kowulsyi nie miał. 
Niektórzy niechcą w to wierzyć, ponieważ mie
wał lfi i wiącej konwulsyi dziennie. Był bardzo 
nerwowym dzieckiem przez całe życie, lecz nie 
wydał najmniejszego znaku konwulsyi, dopiero w 
przeszłym grudniu potem nastąpiły regularnie. 
Zawołałam trzech doktorów, lecz bez skutku, nie-
wiedzieli nawet co mu było. Już nadzieją straci
łem o jego wyzdrowieniu gdy się dowiedziałam o 
„Koenig's N"rve Tonie". Po użyciu ledwie jednej 
butelki zupełnie wyzdrowiał, i od tego czasu nie
ma ani znaku konwulsyi. Z szacukiem 

PANI E. LEYTON. 
Świadczą źo powyższe jest czystą prawdą 

KS. JAS. HARTY 

Na żądanie czytelników posyła
my piękną książkę o chorobach 
nerwów darmo. Biednym nawet 
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie 

Lekarstwo to wynalazł F ..stur Koanig, zamie
szkały w l-'ort U'ayne, Ind., w roku lSTti,'i od tego 
czasu" pod jego dyrekcyą przygotowuje je 

KOENIG MED. CO., Chicago, III. 
Cena: butelka $1,00: 6 za $5.00; butelki wiąkszo 

po $1.75; 6 za $'.1.00. Do nabycia w aptekach. 

W Toledo sprzedaja: 

Hohley & Co., 602 So. St. Clair st. 
Herman Priuz, 557 Nebraska avenue. 

Norddeutscher Lloyd, 
Regularna linia okrętów pocztowych 

Z Baltimore do Bremen 
następującymi parowcami: 

Dresden Muencłien' J 
Karlsruhe Stuttgart 
Gera Darmstadt II 
Weimar Oldenburg 
Piorwsza kajuta i miedzy pokład przystępnio 

tanie. Jazdu tani i uapowrót lio zniżonej cenie. 
Wymienione parowce są ze stali, niedawno po

budowane i urządzone z komfortem we wszyst
kich częściiu-h. 

Długość tychże jest od 413—435 
stóp, szerokość 48. Gabinety, salony, 
pokoje dla palaczy etc. znajdują się 
na górnem piętrze i na spacerowym 
pokładzie. EleMvijczne oświetla nie 
na całt/m okręcie na met u sternika. 
Główną uwagę zwracano na urządze
nie apartamentów w tyle okrętu. Do
godności podróżowania na linii Bal
timore Bremen są powszechnie zna
ne. Koleje są blisko potu okrętowe-
£<>• Misyonarze zajmują się przy
byłymi emigrantami i odstawiają ich 
do miejsca przeznaczenia darmo. 

Aż do samego Chicago towarzyszy 
emigrantom tłó.nacz w różnych języ
kach. 

Sam fakt, że na Półn. Niem. Lloyd 
okrętach przewiezionych zostało 2,-
'250,000 pasażerów mówi za siebie. 

Po dalsze inforrnacye zgłosić się 
do jeneralnych ajentów: 

A Schumacher, 
5 South Gay nt. Baltimore, Md. 
lub ich zastępcy w kraju. 

H .H. DAWSON 
potni a "xi;n mi: m U.MM;. 

ST.  Ci.AIII  i i.HA I'o.M. M.\m>os i ADAMS. 

Zabezpiecza od ognia w następujących kompa
niach: Aetna, Citizens, Manufacturers & Mer
chants, Mechanics, Phoenix, lTn ited States Fire,— 
przedstawiające kapitał wynoszący przeszło 

$19.000,000. 
lest tak^e notaryiiszeui publicznym i wyrabia 

papiery prawne. Tudzież sprzedaje loty w pol
skiej dzielnicy. 

Dr, Jas. Harkins 
PRZEPKOWADZIŁ 

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

FRED. BOICE. 
5— SPRZEDAJE— 

Wapno, Cegły, Piasek. 
Mortar, Rury do ście

ków, Cement, etc., etc. 

Zapytajcie się o ceny, zanim u innych ku
picie. Telefon No. 490. 

130 Water's!. TOLEDO, 05 

CO MOŻNA K t'PIĆ ZA 25 CENTÓW. 
1 Tt. pięknie cietejro tytoniu V5c. 
I ft. dobrego Pluj; tytoniu 25c. 
tft. dobrego ryżu 25c. 
i paczki farby żelaznej 11a piece 2^c. 
i ft najlepszego proszku do pieczenia 25c. 

kwarty zielonego ok'ągłego groebn 25c. 
S ft dobrej fasoli " 25c. 
t ft dobrej herbaty 25c. 
1 ft dobrej kawy 25c. 
1 ft najlepszej kawy palonej 25c. 
4 dobre białe miotły d5c. 
t palon dobrepo lnalasu 25c. 
2 galony czystego octu S5c, 

F. k. Rood 624 St. Glair st. 

R ECEPTY DOKTORSKIE" >-

STARANNIE WYKONYWAM 
9 O uzywajec najlepszych chemikalij 

Polecam medycyny patentowe wszelkiego 
rodzaju, pigułki, z:ola, krople, sarsapa-

rille i inne 
ARTYKUŁY TOALETOWE. 

Perfumy i piekne rzeczy na podarunki 
... Cygara, tytoń, tabakę, papierosy.... 

CEN"i' 3SriZ^KIE. 

I 

EKSKURSAY 
i  

Co dzień tego lata as Chicago 

"^IMILWAUKEE 
_I)oHofą Parku'- Pniu |  j ni 

Są to najbliższe polskie kolonie od Chicago i Milwaukee. 
Zwyczajna cena tyk:etu z Chicago wynosi tylko 15.94; z Mil
waukee &3.39; my zaś dla zakupników gruntów (farm) zni-

t i ząmy tą cenę: z Chicago o $2, a z Milwaukee o $1, czyi" 25 prct. 
j ^ '1€|^ ^ ̂ °^re na czas dłuższy, aby można sobie obej-

rzec dokładnie więcej farm. IOOjOOO Akrcw nrodzajnej ziemi 
'•- - w••'••• P - eJ piękny m .asem, z małemi polankami, jeziorkami i stru-

myczkam! w zdrowym klimacie, gdzie żniwa, inwentarz i targi 
zawsze zadawalniają farmera. Ceny nizkie, termina wypłaty 
l&t\^ 6, 

k re tow ̂ 'h ̂ zn Twfi'H?® ip^w' 1 Ł!' 'c ' ' 'i?'-' <^0 .tych kolonij: również kilka linij o-
kto ,ie do na, zgłosi.' Ułap/ i c'Su)a^^^ b i l e t" U Z^k a  k a ż^ 

J J. HOF TiANI) CO. 119 West Water Street 
MILWAUKEE, WIS. 

Chorągwie i oznaki 
DLA TOWARZYSTW 

Najtaniej można dostać u 

B. A. Harks 
524 Superior St. Cleveland Ohio 

KING & RÓBB 
(REAL ESTATE) 

Room 18&1U Law Building cor, Superior & Madisoiijstrs. 

NA SPRZEDANIE 
Oom i lot 144 Franklin ulica za 48oo 
Trzy nowe domy na ul. Germania, każdy po 7. .7.7.7....7 . $70o' 
5o akrów farma blisko Monclove za , ®noo 
5-5 akrów farma, blisko Detroit, Mich. za 1 soo" 
40 albo 160 akrów blisko Whitehouse po .7.7. .7.7.7.. .77$ 8 do f 10 ża akier." 

Mamy farmy w rozmaitych Tmiejfcowościaeh, które sprzedajemy na warunkach bardzo" dogod 
nyeh; lub zamieniamy na posiadłości miejskie. " 

Informacyi chętnie udzielamy. Zgłosić sio pod adresem: 

KINU & ROBB, 

18 & 19 LAW BUILDING, TOLEDO OHIO. 
Kił: zobaiizyC 

Dobrego Samarytanina, 
Króla Lekarzy! 

Który posiada dyplom 7. sławnego 
Kolegium Marsb'a, z Albany, N. Y. 

SPECJALISTA >'A OCZY I ISZY. 

Powie każdemu na jaką chorobę jest 
chory, nie pytając się o nic. 

P o r a d a  d a r m o .  
2iie podejmuje sie leczyć żadnej choroby, któ-

rejby nie uznał za nie do wylerzenia. Praktykuje 
przez 40 lat jako lekarz,a jako specjalista pr<ez!30 
lut; we wszystkich krajach jest dobrze znany. Le-
czy wszystkie choroby chroniczne. C'hoćbV inni 
doktorzy uznali waszą chorobę, za nlewylcc^alną, 
toi)oi;nT >i.\KTTANI\ 3-t 1 o/'.\; I )T poiilódz. Ty-
Kiąco ludzi już wyjeczył. którzy d!u<;o cierpieli, 
anie nioyli być ]>rzez innycu lelcarzy wyleczeni. 
Ludzie ci wszędzie rozgłas/ają .miq'DoKi-Bho 
' .IAKV'I 'ANINA, i swym znajomym go pole cają. 

T.eczy 011 w^;:ystkie zastarzałe clioroliy, ściśnieniaepileptyczne, spazmy, paraliż, dychawice. re«-
'1Jp"n 'a r n fJ lbć pysiem u, b61 głowy, np;iralfrjQ,febrQ, krosty, skropułj-, katar, cierpienia żo, 

n t.tua, <i rop.- jchoroby kiszek, słaboBci kobiet i wszystkie choroby prywatne. 
' Por:i(!.i prywatna i w sekrecie zachowana. Jeżeli nie może kto przyjść do doktora osobiście, to mo-

;•* najwsac swoj.adres, wiek i przysłać trochą włosów, oraz 2- ceni. markę pocztowa, to natychmiast 
uostanie < iinowiedz listowny, \\ szyi-tkio listy należy pisać 

J. H. ANDEBWS, M. D. 607 MOS ROE ST., 
T II L E I> 4), O II F O. 

DRUKARNIA 
AMERYKI W TOLEDO 

w: 

Jest zaopatrzona w roziraite gatunki ezc onek i ornamentów 
i urządzoną według najnowszego systemu amerykań
skiego, 

Zawsześmy wzorem dla innych, ale nikojronienaśladujemy•, 

Po co macie płacić wysoką ceną za fuszerką rohoit; w starych (i nic 
nie wartych) drukarniach, kiedy u nas dostaniecie pienvszorzt,-
dną za połową ceny. Nie ''ajcieobst.iomku na roboty do żadnej 
druk;,nu, dopóki nie zapytacie sty u nas o cenę. 

Drukujemy : Książki, pamilety. k.»nstyturye i kwitaryusze d!a towa
rzystw, rm-hunki, nagłówki na iistuchi kiipertai h. hiletv wizy
towe bilety anonsowe |~lv żinesowej. c> rknlmze i woęóle 'wszyst
ko, co wchodzi w zakres tlrukarsi.v a. 

Kohote przyjmujemy z wszystkich ezesci śu-i-itM -- z wielUich miast 
miasteczek i osad małych. Zuiómi.o oiltio^m z) jak i od bie
dnych. 

»la nowozakładających się towarzystw ra żąd>iiii 
konstytncyj, reguł parlamentarnych, kuiiaiyuszy i książe! 
kwitowych. 

po-yłamy wzoi* 
k 

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

BUCKEYE PAINT 
AND VAPNISH COMPANY 

jryrabiąją fkrby, pokosty t likiery, które ogólnie uznano ca 
lepsze w świecie. 

NA SPRZEDANIE Ul 
K. Werdełioffft Co., T08 JuneUOA are. oor. Vane« 
A. Boaenfelder, 1212 Dorr it. 
Ktler Bro's, Łenk at, pom. NtDraika. are 1 T«CIU&M* M. 

O* 7. Tbrom, 383 Nebraska ave. 

M E BURLEIGH, Dorr & Junction ave* laldy falon girarantowany prsez "The Buckeye Paint A Yarateli Oad* 
P7taJei«il«o l*ak«]Pe|at anto btoridi lnai«hi 


