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Nowa grosernia! 
JJARCIN MALLA(MI, 

Poleca Rodakom dobrze zaopatrzoną 
Wrosernię, Saloon i Skład rzeżnieki. 

Polskie kiełbasy, świeże i szmaczne. 
Mąka i pasza. Towary zawrze świeże w dobrym 

gatunku. Ceny umiarkowane, usługa pośpieszna! 
jBT/.ifZtUł. 
HO. 11011103 Blum TOLEDO, 0. 
r<>g Fender ulicy. 

150 LOTÓW 
po cenach bardzo niskich, na dłu

gą wypłatę. 

Sprzedaje Karty Okrętowe, 
Wywiani pieni i.rtzc do Knropy i ściągam takowe. 

Pośredniczę przy wyrabianiu dokumentów praw-
i i y c l i  i  l i y p o t e c z ń y c h ,  o r a z  w  ̂ j u n s ą d o w y c h .  

G  r  o  s  e  p  n  i  a  i  S a l o o n .  
Mąka i pauza. Towary zawrze świeże w dobrym 

gatunku. Ceny umiarkowane, usługa pośpieszna 
i grzeczna. Popierajcie Kodaka! 

J. WASHKECK, 
3031 Toledo, O. 

FRANCISZEK ZIELIŃSKI, 
pol,|£ |  A RODAKOM 

Grosernię, Saloon i Salę do Tańca. 
• Utrzymuje 

Najlepsze wiktuały, Najlepsze trunki. Najlepsze 
< ygarn i tabakę. M kęehieb. 

MEDYCYNY 1'ATENTOWE I ZIOŁA. 
Pytajcie *ję o "KXPELKR," najlepsze lekarst

wo na l)ó!»". 

C E N Y  N A J N I Ż S Z E .  
Przyjdźcie i przekonujcie się. 

FU. ZIELIŃSKI, 
Nar. Junction i Forrer, TOLEDO, O. 

^ N T O N I  A .  K U J A W A ,  
Sprzedaje Karty Okrętowe, 

W ysełu pieniądze do Knropy i sc(j|gn takowe, 
i oHi'i'dni( zy przy wyrabianiu dokuinentów praw
nych i l iyjKitecznych. uraz w spruwui h sądowych. 

i i  H  O  S  E  U  S I  A  I  S A L  O  O  N v .  
Mąkai pasza. Towary zawsze uwicie w dobrym 

gatunku. C'euv uiniarkowaiK*, nsiuga poppieuzna 
i grzeczna. Ponierajcii* rodaka! 

ANTONI A. KI JAWA, 
N"- 1"1.J \ ance 111., <7Vł r 15* n/l d~i 
for. .1 unction ave. JOJjJiiDO^ O. 

UCIECH PUTZ, 

POLECA KODAKOM 
NOWĄ WROSERNI Ę I SALOON, 

Towary świeże, ceny niskie. 
Przyjdźcie i przekonajcie się. 

Bóg Junction ave. I Hamilton ulicy. 

jac< i;: 

Zegarmistrz i jubiler, 
ROBI I HKPElłlMh; 

Zegarki, zegary ścienne, bbraczkl 
ślubne, bransolc.,^ kolczyki, Vtc. 

p<j najtańszych cenach 

1117 Cherry »//., Toledo, O. 

gAM T. F1SK, 

^ WYHKŁA P1KN1AMR DO EUROPY 
—I sprzedaje -

KARTY OKRĘTOWE. 
Sil Madison ulica, ebok Poczty. 

JESTER N~ M AN F F. COT, ~~ 

RÓG ILIC WATEK I VINE. 
Telefonu No. 186 

Oklenice, ramy, drzwi, gonty, heblowane deski i 
WH/.elkiego rodzaju dzewo budelcowe. 

Ceny umiarkowane Kirma ta egzystuje od r. 1870 

U.  I L S M TTH &Ć<I 

SKŁAD DRZEWA 
Budulcowego 

Heblotcane deski, drzwi i okienize. 
RÓ(j WATEK 1 CllElUtY. Toledo, 0. 

JOSEPH ABELE, 
Najlepszy i najtańszy 

P r z e d s i ę b i o r c a  P o g r z e b ó w ,  
WYNAJMUJE KAHETT 

Na pogrzeby, wewela, etc Zamówienia wy pel 
nią Htarunnlei pospiesznie. Telefonu No. 306. 
814 i 816 t' berry ulic;, TOLEDO O 
OraaSM South Erie ul. A Ul 

M SK V KA Ntr&C(). MAT SKTrANO. 
. FRKU.SE1F.AKiO. 

Sprzedają po cenach hurtownvch 

SUCHARKI,CHLEB,CIAST A 1 TORTY, 
Oraz ser szwajcarskie pledzie suszone, sardyn

ki, ostrygi marynowana, tlaki, e!c. Odwozimy to-
\vnrv ka/demu do domu. 

17 111) Market Space, TOLEDO, 0. 
0l>l'OWIEl>ZIAI.NA KIKMA. 

£HAS J. K1KCSHNER & CO., 
1<1 U KO HANDLOWE, 

Agencja dziarżawienia domów i 
sprzedaży nieruchomości, 

Biuro Notarjalne i Prawnicze. 
Ko- 512 Madisonutr., ,,lw. „ 
Telefonu No 685. TOLEDO, 0. 

JOHN CAVANAUGH, 

Cieśla, budowniczy i kontraktor. 
Wszystkie obstalnnki wykonywam starannie 

Mam najlepsze cegły i moldyngi na 
S T U D N I E. 

TELEFONU NO 972. 
Rezy encja i warsztaty, Hóg ulic Hirks i 22-giej. 

jpKEl). PREECE, 

RZE^NIK, 115 Franklin ave. 
Sprzedaje hurtownie i cząstkowo 

najlepsze mięso, kiełbasy i wieprze w 
caikości. 

Przyjdźcie i przekonajcie się. 

pYTAJCJE SIĘ W GROSERNI 

O CHLEB I CIASTA, 
Wyrabiane w piekarni 

B R E N Z . I  N  O  E  R  '  A ,  
Albowiem są najlepsze. 

60S ADAMS ST. W. F. BRKNZJN»SKR, 
Telefon No. 9S0-

AH10 & MICH. PAPER CO, 
BUKTOWNA I CZĄSTKOWA SPRZEDAŻ 

Papieru materyalów pisiemnycb. 
Blanki, rejestv, książki handlowe, tutki i t. p. 

T. A. MEBIKEL Sc CO. 
Telefonu No. t>58. 

114 Summit sir., 10LE DO, O. 

EKTSKXB AT THE PIMITomt'B AT TOLEDO, OKKX. 
AH SECOND C'I-A BP MATTE 11. 

"Dobra Qazeta dla Dobrych LndzL" 

A M E R Y K A  
wychodzi w każdą sobotę— 

Z DODA TKIEM .*. JMMVIKSCIOWYM. 
PRENUMERATA WYNOSI ROCZNIE: 

W Stanach Zjedn. i Kanadzie % 1.50 
W innych krajach. ...... % 2.00 

Tylko lyin posyłamy pazetę, którzy prenu-
meuiKj opiacjiją z fr.0r\. Należność można ]irze-
ęyłiu1  przez Poeztq (Money Orderi, Exjiress lub 
Bank; wszystkie przekazy muszą by i', płatne i;a 
jinie: 'J'HK AMKIU KA ('OMTANV, TOI.KUO, OHIO. 

KORESPONDENCJE, clio^liy linjleppzej treści, 
nie bądą umieszczone, jeżeli korespondent, nie 
podpisze wyraźnie f-wego nazwiska Jubriie poda 
dokładnego ad rewii. Nazwisku kowyozidentów nie 
są oKłasztinew gazecie, lecz Redakcja mtti-i wie
dzieć oil koj/o pismo każde pochodzi. IMa kait-
deyo, Kto jef-t w naszej gazecie zaczepiony (czy 
słusznie czy niesłusznie) liimy AMKHYKI na od
powiedź są otwarte. Kto w innej pazecie występuj® 
przeciwko naszym artykułom, to lylko bałamuci 
czytelników tego innego pisma, a my z tego wno-
*dmy, ż« idzie ir»:i oto, uby prawda na. wierzch nie 
wyszbi. Ka:>.dy musi siij  bronićw tym sądzie, \ł 
którym jest zaskarżony. My każdego człowieka 
uwii^amyzii zdolnego do wypowiedzenia prawdy, 
wi«jc Ua?,dy sam siebie powinien lironii'1; a gdy kio 
Jnnv IMJIIZIO w obronie za< zepionego występować, 
to musi iiodai5, swe nazwisko i dokładny adres, bez 
tego żaden list nie będzie umieszczony. 

ADRES każdego prenumeratora niożobyć zmie
niony kiedy kol wiek : nie donosząc o nowym ad
resie, koniecznie należy podać, i  stary adres. 

POSZUKIWANIA krewnych lub znajomych 
kosztują zu pierwszy raz l)0c., a za każde powtó
rzenie ^ c. ; u dla tych co mają prenumeratę opła
coną zgóry na cały rok, darmo. 

Wszystkie komunikacje należy adrepować: 

The Ameryka Coinpany, 
Box 284^, Toledo, Ohio. 

NOTATKI I KOMENTARZE. 

W IJoIt powiecie, Kansas, ma 
farmer pewien 2(j żyjących dzieci, 
które wszystkie u niegj przebywa
ją 

W trzecim okręgu węgli twardych 
w Pennsylvania (Wilkesbarre) w 
roku 18U0 utraciło życie 100 góni-
ków. Pozostawili 55 wdów i 70 
sierot. 

Rządy Stanów Zjednoczonych i 
Szwajcarji zawarły ugodę, na mocy 
której wszelkie spory mogące po
między państwami temi się wyda
rzyć, mnją być rozstrzygnięte przez 
F^d rozjemczy. 

W Petersburgu odebrał sobie ży
cie kapitan gwardji carskiej Kauf
man. Pokłócił się z innym oficerem, 
ale spór został załatwiony pociehu. 
Car się o tem dowiedział i zażądał 
od K. wytłomaczenia—lecz bał się 
stanąć przecl carem i wolał życiem 
wstyd okupić. 

W Atlanta, Georgia, odkryto w 
tych dniach starn prawo kolonialnej, 
na mocy którego kapłan był obo
wiązany prawa przynajmniej cztery 
razy do roku przeczytać z ambony i, 
jeżeli potrzeba takowe wytłomaczyć. 
Byłoby to zadanie dość trudne w 
obecnych czasach. 

Nowojorczanie oraz polacy z całej 
okolicy New Yorku starają się 
skrzętnie około urządzenia obchodu 
100 letniej rocznicy HMaja. Obchód 
zapowiada się świetnie —wezmą' w 
nim udział znakomici artyści, mówcy 
polscy—a już teraz zajmują się nim 
żywo pierwszorzędne angielskie 
dzienniki. 

SPRAWY KATOLICKIE. 

Ks. Dr. Tomasz Brcnnan z Erie, 
Pa., został w sobotę wyświęcony na 
gubernatora nowo utworzonego o-
kręgu katolickiego w Texas. 

W dyecezji St. Claud, Minn., 
znajdują się obecnie trzy parafie 
polskie osierocone przez księży, a 
mianowicie w Perham, Opolu i 
Eiwan. 

Ojciec Święty nakazał katolikom 
w Niemczech, aby uznali barona 
Hermanna, jako przewódzcę ''cen
trum,1' na miejsce śp. Windhorsta. 
Niemcy nie są z tego zadowoleni. 

Marszałek krajowy ks. Eustachy 
Sanguszko przesłał w imieniu Wy
działu krajowego na dokończenie 
budowy rzymsko-katolickiego koś
cioła w Kuczurmiku na Bukowinie 
zapomogę w kwocie 100 złr. 

V * 

"V 

-: KIND. AUGSBACH & C0.,-:« 
-SPRZEDAJĄ TANIO— 

WAP no, Pianek, Cement, Plajster, 
Rury odchodowe, ( eglv zwyczajne"1  

» • 1 wypalone, Kury ao pleców, etc.v etc. 
Telefonu No. 1281. 

181-151 8T. CLAIR UL., TV i \ f PHA I) 
Pomiędzy mostami. JLVliLJAJ, V. 

Katolicy w Kanadzie. 
Kościół katolicki w Kanadzie li-

czv 2,1*48,000 wyznawców w 1,157 
parafjach. Jest tain 1 kardynał, 5 
arcybiskupów, 22 biskupów, 2,852 
kapłanów, 48 klasztory męzkie, 06 
klasztorów żeńskich; 1014 kościołów 
i kaplic, 817 stacij misyjnych, 17 se-
minarjów, 8 uniwersytety, 58 kole-
gjów, 888 konwentów, 100 akademij, 
2,028 śzkół; 09 szpitali i 48 domów 
drzytułku. 

Zawiadomienie. 
Dobrze znany polski klerkJan Gór

ny pracuje teraz w składzie obuwia 
Webera przy ul. Summit No. 887. 

dźc!e go odwiedzić i przekonajcie 
się jak tanio możecie dostać obuwie. 

Jakób Folj^r poleca Polakom 
swój skład rze^nicki, świeże kiełba
sy, kiszki, przyrządzane tak jak w 
Polsce. No. 11 St. Clair st. pomiędzy 
Monroe i Washington. 

ZE WSZYSTKICH STRON POLSKI. 

Muśliny — bielizna— nowe odzie
nia. I NEUHAUSEL BROS. 

i"* . ̂ 

Do Brazylji wyemigrowało w ze
szłym roku z samego Królestwa Pol
skiego przeszło 10,000, osób. 

W Płocku,'w Król. Pol., odebrał 
sobie życie bogaty i szanowany o-
gólnie adwokat Stanisław Chyczew-
sk. 

W Dobrem, W. Ks. Poz., d. 25 
marca nihiliści zamordowali jakie
goś detektywa rosyjskiego, który za 
nimi śledził. 

Na Szlązku pod Ząbkowicami na
stąpiło zderzenie dwóch pociągów, 
przyczem cztery osoby zostały zabi
te, a ośm ciężko rannych. 

We Lwowie sąd skazał trzech 
uczniów gimnazjalnych na 0 tygod
ni aresztu, zato, że nie chcieli wyz
nawać przepisanej religji, 

Ru sk i e m i n i sterj u m oś wiece n i a wy • 
znaczyło w r.b.rs. 4,000 na drukowa
nie podręczników i książek szkol
nych dla szkół ludowych w Królest
wie Polskiem. 

W Wielkiem Ks. Poz., aresztowa
no bandę zbrodniarzy, którzy fałszo
wali rosyjskie pieniądze. W miesz
kaniu przestępców znaleziono fałsy-
likatów na 100,000 rubli. ę 

Z więzienia w Bydgoszczy chciał 
uciec Józef Woźniak, spostrzegł go 
jednak żołnierz i krzyknął trzy razy 
"stój/' a gdy złodziej nie stanął, 
strzelił i zabił go na miejscu. Woź
niak był skazany na 8 lat do Koro
nowa. 

W Zajkowicach, w Galicji, wyda
rzył się nieszczęśliwy wypadek. 
Wieziono zwłoki na cmentarz, a 
w chwili, gdv przejeżdżano przez tor 
kolejowy—nadszedł pociąg, rozbił 
trumnę, rozszarpał zwłoki, aprzytem 
zabił jeszcze czterech ludzi, którzy 
zwłokom towarzyszyli, 

W Rosji ustanowione zostało no
we prawo przeciwko emigracji ludu 
za granice: straż pograniczna będzie 
obostrzona, niemieckie okręty nie 
będą przyjmować emigrantów bez 
paszportów, a agitacja będzie sze
rzona, iżby lud polski emigrował do 
Rosji i osiedlał się na pustyniach. 

Ludno£ć miasta Torunia bez tych 
przedmieść, które tworzą osobne 
gminy, wynosi 27,007 dusz. Ludnoś
ci cywilnej jest 21,011 (10,040 inęż-
czyzn, 10,900 kobiet), a w tem 10, 
021 ewangielików, 8820 katolików, 
1287 żydów, 827 innych wyznań. 
Ludność wojskowa wynosi 5996 
głów (2014 mężczyzn, 382 kobiet)., 
a w tem 4818 ewangielików, 1122 
katolików, 30 żydów i 20 innych 
wyznań. 

Organizacje socjalistyczne tak sil
ne już są w Niemczech, . że rząd u-
znaje się dobrowolnie za słabym do 
walki z nimi i.... robić musi roz
maite ustępstwa. Niedawno robotni
cy podali prośbę do cesarza, aby 
wolno było robotnikom zanosić skar
gi na swych pracodawców. Dawniej 
to by tych robotników wywieszano 
za podobną śmiałość; ale że dziś ich 
jest tak dużo iż moglibv się zemścić 
na rządzi&vwięc rząd Wybrał komi
sję, aby odbyła konferencja z repre
zentantami pracowników. 

Z Czerniowiec donoszą, iż w nocy 
z 4 na 5 b. rn., nie wyśledzeni 
sprawcy wtargnęli do nowej kaplicy 
rzym-kat. na przedmieściu roszow-
skiem i roztrzaskali wmurowaną w 
ścianę tablicę pamiątkową, na której 
znajdowały się wyryte nazwiska 
dobrodziejów i fundatorów kaplicy. 
Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż 
powodem tego czynu była okolicz
ność, że na tablicy znajdowało się 
nazwisko jednego z mieszczan, który 
przy ostatnich wyborach sprzenie
wierzył się komitetowi chrześcijań
skiemu i głosował za kandydatem 
niemiecko-^Jbertfłnym.''*t?hciaifo wi<£e 
podobno w ten sposób usunąć naz
wisko jego ze ściany świątyni. 

Przykład p. Dygasińskiego znalazł 
chętnych naśladowców. W tych 
dniach przez Bremę wyjeżdżają do 
Brazylji: ks. Chełmicki, jeden z re
daktorów "Słowa" i p. Mikołaj Glin
ka, obywatel gubernji warszawskiej. 
Mają oni zamiar przemieszkać w Bra
zylji około czterech tygodni, zbadać 
warunki bytu za Oceanem emigran
tów polskich, poczem chcą przywieźć 
do kraju 700-800 wychodźców, któ
rzy wyrażą życzenia opuszczenia 
Brazylji. Bezwątpienia opowieść 
tych nieszczęśliwych wpłynie dodat
nio na powstrzymanie potoku ger-
manizacyjnego. Myśl więc, której 
urzeczywistnienia podjęli się ks. 
Chełmicki i p. Glinka, jest zewszech-
tniar szczęśliwą i godną uznania. 

Niemcy zaprowadzają kołowociznę na 
Szlazkit. 

Od Wodzisławia piszą do "Kato
lika." Już teraz nie ma rady z tą 
nauką niemiecką w szkołach. Nau
czyciel uczy katechizmu po niemiec
ku, a ksiądz po polsku. Nauczyciel 
powie do dziecka, aby się tego a te
go w domu nauczyło, a ojciec znów 
nagania, aby dziecko w domu po 
polsku się uczyło, bo ojciec w domu 
rozkazuje. Dziecko płacze, bo się 
kary boi i nie wie, co tba czynić. 
Gdy rząd tego jeszcze parę lat 
nie zmieni, to skutek będzie taki, że 
się namnoży jeszcze więcej rozmai
tego hultajstwa i lideractwa na 
świecie, bo co ma być z takich dzie
ci? Rząd przecie już powinien się 
był przekonać, że nas Polaków nie 

. . . .  

zniemczy; na darmo wszystkie usiło
wania i na darmo rząd nauczycielom 
pieniądze daje z? to, gdy dobrze po 
niemiecku uczą, bo my polscy ojco
wie tem bardziej je w domu po pol
sku uczyć będziemy. Urodziliśmy 
się Polakami i nimi, też pomrzemy, 
a nasze dzieci takoż samo. 

Nauczyciel August Cziwitzky w 
Odrze, w jiow. raciborskim, jak do
noszą "Now. Rac." zakazał uczniom 
ze swej szkoły przynosić polskie 
książki naukowe do szkoły. Gdy 
jednakże pomimo to dzieci przj^nio-
sły polskie książki do nauki reli
gji. które otrzymały od swego pro
boszcza, pan nauczyciel odebrał je i 
wrzucił do pieca. Prosta rzecz, że 
ludność tej wsi, czysto polska, bar
dzo o to rozgniewała. Pomiędzy 
innymi, rólnik Józef Zygmund mó
wił o tym postępowaniu pana nau
czyciela w karczmie miejscowej i po
wiedział: ładny mi to katolicki nau
czyciel, kiedy pali chłopcom książki 
religijne.-— Cziwitzky, który był 
również w tej karczmie, doniósł o 
tem wyrażeniu Zygmunda swojej 
władzy, a ta wytoczyła Zygmuntowi 
proces o publiczną obrazę. I sąd ska
zał Zygmunda za tę obrazę na 5 mk. 
kary. 

Pies zbawcą. 
Gazety -antwerpskie podają nie

zwykły fakt ocalenia dwóch ludzi 
przez psa. Na brzegach Szeldy kra 
zatopiła starą barkę, służącą do prze
wozu węgla. Mieszkańcy nadbrze
żni wyławiali szczątki okrętu z wody, 
dwóch zaś szyprów z Ruppelmoncu 
wsiadłszy na łódkę, wyjechało na 
środek rzeki, aby większe sztuki 
drzewa sprowadzić do brzegu. Nagle 
utworzył się zator lodowy około 
łódki, tak iż lada chwilę wątłe czo-
łenko miało iść na dno. Siostra 
jednego z szyprów, widząc niebez
pieczeństwo, przywiązała jeden ko
niec linki do obroży wielkego psa 
neufundlandzkiego i kazała mu pły
nąć do panów. Zwierzę natychmiast 
rzuciło się do wody, to wpław, to po 
kawałkach kry dostało się do łódki, 
poranione całe od uderzeń płyt lodo
wych. Zagrożeni utonięciem, poch
wycili linkę i zostali przyciągnięci 
do brzegu. Na niebezpieczną swą 
wędrówkę wierny pies użył 6 minut 
Czasu. 

Statystyka Anglji. 
• Cała ludność Anglji wynosząca o-

becnie 85 miljonów, corocznie wy
daje na swe utrzymanie około 8,-
800,000,000 rs. Największa część tej 
sumy wydają anglicy na pokarmy, 
a mianowicie 5 mil jardów, na ubra
nie i ozdoby rubli 1,280,000,000. 
Wydatki domowe dosięgają 720 mi. 
ijonów;na meble—110,000,000 rs-f 

na węciel kamienny—150 mil., na 
gaz—?40 mil., na wodę—20 mil. Na 
tytoń—139 mil. Na każdego obywa
tela przypada w przecięciu 251| rs., 
co wynosi 20 rs. 96 kop. miesięcznie 
na głowę. Cyfra ta dowodzi wielkie
go dobrobytu wśród ludności angiel
skiej. Dla zestawienia przytaczamy 
cyfrę konsumeji przeciętnej w 
Niemczech, która nie przenosi 15 
marek miesięcznie, a w Królestwie 
Polskiem cyfra ta zapewnie nie do
chodzi i 5 rubli miesięcznie. 

Płodność kolonistów niemieckich. 
W gazecie Wołyń czytamy że w 

niemieckiej kolonji Holendry, znaj-
dującej się o sześć wiorst od m. O-
stróg, w Kr. Pol., zamieszkują dwie 
Niemki: Auch i Scheier, które mają 
po 19 dzieci. Auch już umarła, a 
Scheier właśnie niedawno uszczęśli
wiła świat 19 potomkiem i znajduje 
się już w pożądanym stanie zdro
wia. Ma ona 41 lat, jest silna i zdro
wa, zamężną jest od 22 lat. Płeć męs-
ka-- jfrąeważa w potomstwie pani 
Scheier, na 19 bowiem dzieci, ma 16 
chłopców. Biorąc pod ' uwagę wiek 
Scheierowej, można się spodziewać, 
że wykołysze na swem łonie z jakie 
dwa tuziny młodych Germanów. 

Rada państwa Austro-węgierskiego. 
Według najnowszych wiadomości 

będzie w radzie państwa zasiadać: 
58 polaków, 110 niemców-liberałów, 
18 niemców narodowych, 8 rusinów, 
40 młodoczecliów, 13 staroczechów, 
31 niemców-katolików, 23 słowian 
południowych, 8 z klubu Coroninie-
go, 18 szlachty czeskiej, 9 włochów, 
13 antysemitów i 2 rumunów. Niem
cy liberali starali się o to aby ich 
przywódzcy zostali ministrami, ale 
hr. Taaffe na to żądanie się nie zgo
dził, bo żadne ze stronictw w radzie 
państwa nie chce się z Niemcami-li-
berałami łączyć. 

Tępienie dzieci. 
Przed kilku dniami w mińskim są

dzie okręgowym, ze współudziałem 
przysięgłych, roztrząsano okropną 
sprawę małżonków izraelitów Szul
kinów, obwinionych o morzenie gło
dem dzieci nieprawnych, branych 
jakoby na wykarmienie. Skonstato
wano wielką ilość śmierci niemowląt 
żydowskich, branych na garnuszek 
przez Szulkinów. Bezsercowością i 
okrutnością mieli oni prześcignąć i 
zaćmić sławną mistrzynię tego fachu 
Skublińską, to też sąd skazał samą 
Szulkinową na lat 15, a męża jej na 
lat 12 ciężkich robót. 

Po kar pety, firanki, rolety idźcie 
do NBUIIAUSEL BROS. 

DLA NOWYCH ABONENTÓW. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Kto nam przyśle jednego dolara, to dostanie: 
Kalendarz Amerykańsko-Polski na r. 1891, który wart 50 c. 
Obraz wszystkich Królów Polskich, który wart 25 c. 
Kalendarz ścienny, ozdobiony piękną ryciną, wart 10 c. 
Dziesięć Powiastek, najlepszych pisarzy tegoczesnych, warte 50c. 
Gazetę "Amerykę" od tej pory do 1 Stycznia 1892 r. 
"Dodatek Powieściowy Ameryki," od Kwietnia do 1 Stycz. 1892. 

Naszych prenumeratorów prosimy, aby byli łaskawi ten numer 
gazety dać do przeczytania swym znajomym lub sąsiadom, 

THE AMERYKA CO., 
U0 St. Clair TOLEDO, 0. 

Prenumerata za "Amerykę" i do
datek powieściowy musi być opłacona razem 
i z góry. Nikomu nie posyłamy gazety na 
kredyt. Jeżeli się kto tłomaezy, żo "teraz" 
nie ma pieniędzy, to my wolimy powstrzy
mać się z wysyłaniem, gazety do czasu aż bę
dzie miał. Wdowy i biedni robotnicy mo* 
?ą dostawa* naszą gazetę od jednego roku 
io drugiego PARMO; ale muszą nas wyraźnie 
> to prosić. Do ofiary dobroczynnej jesteś
my zawsze gotowi, lecz do kredytu NIGDY. 

NIE ZAPOMINAJCIE ZAHACZYĆ 

Króla Lekarzy! 
Który posiada dyplon z Kolegjum Marsk'a z Al
bany, Ń, Y., jest specjalistą na cierhienia 

Ó C Z  I  u s z ó w .  
On powie każdemu na jaką chorobę/ 

jest chojy, nie pytając się o nic. 

P o r a d a  d a r m o  
Nie podejmuję się leczyć żadnej 

choroby, któryby nie uznał za wyle-
czalną. Praktykuje przez 40 lat jako 
lekarz, a jako specjalista przez 20 
lat; we wszystkich krajach jest do
brze znany. Leczy wszyt-tkie choroby 
chroniczue. Choćby inni doktorzy u-
znali waszą chorobę za niewyleczoną, to Dobry Samarytanin może wam 
pomódz. Tysiące ludzi już wyleczył, którzy długo cierpieli, a nie mocrli 

być przez innych lekarzy wyleczeni. Ludzie ci wszędz :e rozgłaszają imię 
Dobrego Samarytanina,i swym znajo mym go polecają. 

Leczy on wszystkie zastarzałe choroby, ściśnienia epileptyczne, spazmy*, 
paraliż, dychawicę, reumatyzm, nieregularność systemu, ból głowy, nieu-
ralgję, febrę, krosty, skropuły, katar, cierpienia żołądka, dropję, choroby 
kiszek, słabości kobiet i wszystkie choroby prywatne. 

Hemoroidy leczy łagodnie, bez noża!" Słabości kobiet leczy sku
tecznie bez żadnych operacji! 

Porada prywatna i w sekrecie zachowana. Jeżeli nie może to przyjść do 
doktora osobiście, to może napisać swój adres, wiek i trpchę włosów, oraz 
<?raz lc. markę pęęztowę, to natychmiast dostanie odpowiedź listową. 
Wszystkie listy należy adresować! 

J. H. ANDREWS. M. B., 607 Mónroe st\ Toledo. 0. 
DOBRY SAMARYTANIN będzie się zatrzymywać pod.ty^i adresetn w Tole

do, od 5-go do 20 Kwietnia i bódzie przyjmować chorych od godz. 7-cl ra-
no do 9-tej wieczorem. Kancelarja otwarta cały dzień w niedzielę. 

W. A. GA SHE, Prez. Telefonu No. 1154. J. R. KEP.R, Sekre*. 

TAGashe Lumber Co. 
Sprzedają hurtownie i cząstkowo po najniższych cenach 

NIE0CI0SANE I HEBLOWANE DRZEWO BUDULCOWE, 
Deski na podłogi i do obijania domów, okieniee, drzwi belki, cedro

we słupy, twarde drzewo rozmaitego gatunku. ^ 

No. 1120 Cherry ul., nar. Seneca, TOLEDO, OHIO. 

i'e 1 efonu No. 5 98. 

A. H. SHOEN, 
SPRZEDAJE HURTOWNIE I CZĄSTKOWO 

W Ę G L E  I  D R Z E W O  O P A Ł O W E .  
Sprawiedliwa waga, dobry gatunek Węgli. 

1102 Cherry ul., przy dworcu W. & L. E. 

TILLINGHASTA SOWI 

JIBUMJWIATOW 
Piękna książka zawierająca 270 

pięknych kolorowych obrazków, 
którą dotąd sprzedawano wszędzie 

So 50 centów, rozdawana będzie 
armo każdemu kto kupi odemnie 

12 pęczków nasion światów za 75 
centów, a mianowicie: I pęczek r 
najpiękniejszych astrów, balsami-
nów, bratków, werbenów, petunii, 
zennii, makówek, akrolinów, flo-
xów, drumondii, słodkiego grochu, 
migronetek i skabiosów. Zwykł" 
cena tych nasion samych jest $2, 
[ale aby je rozpowszechnić, to będ 
je sprzedawał teraz tylko po 75c. 
i jeszcze w podarunku dam każde
mu piękną książkę (wartości 50c) 
"Album kwiatów w naturalnych 
kolorach." 

Potrzebuję Agentów, aby si 
zajęli rosprzedawaniem tych na
sion fiatów, za co dobrze zapła
cę. Adres: 

I. F. TILLINGHAST, Box 33. La Plume, Pa 


