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A M E R Y K A :  T O L E D O ,  O H I O ,  1 1  K  W B T N I  A ,  1 8 9 1 .  

-NATURALNE LEKARSTWO NA— 

Taniec sw.Wita, spazmy, 
epileptyczne napady, 

choroby nerwowe, móz
gu, pacierzowe, brak snu 
hypochondryę, pijaństwo, me

lancholię, wielką chorobę i 
zawrót głowy. 

Lekarstwo to oddziaływa wprost nanerwy.uapokft 
ja wszelką drnżłiwoftć, wzmacnia nerwy 

i jest zupełnie ł.ezpiecznem, przy-
jcoiuem i nader skutecznem. 

Tanitc Sw. Wiła wyłączony! 
8 Sr. ANOKKAS, CAL. CO., Cal., w lutym 1389, 
Mój chłopak, U lat, tak byt od niogo opanowa. 

t>y, tc od a lat r.lo mógł chodzić do szkoły. 2 bu
telki Pastora Ko-niga medycyny na nerwy przy
wróciły mu zdrowie i teraz znów chodzi do szkoły. 

MICHAEL O CONNEL.. 

Cudowny skutak. 
RADOM, III., W Wrześniu 1886. 

KB. P. Sebastian piBzc: Ka-niga medycyna na 
netwy wywołała tu cudowny skutek na dziew
czynce 9 lat, która miała epileptyczne napady co-
d/ień od pierwszego roku, czasem 9 razy ni 
dzień. Nic Jej nie pomagało, lecz gdy zażyła pler 
wszą łyżeczkę Koeniga medycyny, ataki ustąpiły 
na zawsze. 
jar Książko cierpiącym na nerwy na żj-
d«tnie przyślemy franko po nadesłaniu a-
A.'- su. a UBOGIM paryentom także me-
flypynę poślemy DAS1I0. 

. jpif r« medycj na od K) lut wyrabianą była przea 
' jy«.inra Koenig w Kort Wayne, Ind, a teraz za jo 

'J Mceptą przez 
Koenig Medicine Co., 

W*. Madison St. cor. Clinton St, Chicago, HU 
Sprzedawana w aptekach. 

' fenn $1.00 za butelkę. 6 za $r>.00. 
T'eksze za butelkę. 0 za jlU.OOi 

W Toledo sprzedają: 
Hohly & Co., 602 So, St. Clair. 

A M E R Y K A .  

140 St. Clair st. Telefonu No. 860 

Z MIASTA I OKOLICY. 

W. N. CoNANT. J. A. CONANT. 

wyrabiają najpiękniejsze 

M E B L E  
Domowe, biurowo 1 bankowe, 

oraz lustra, materac e, kurtyny, krzesła 
wyściełane, układanotfżka i kanapy, et& 

Ponieważ nami wyrabiamy mebli*, to sprzedaje
my je taniej niż kto Inny w mieści*. Przyjdźcie! 
jrzekonajcit) się. 

Nar. ul. Summit, Adams i Water. 
Polacy z ttmej var-'v mogą itwe obstaluukl m> 

atawład u p. Wiktora Mułlacna. 

100 
Dobrych maszyn do szycia, 

co były już cokolwiek używane 
Od $10 i wyżej — 

Na łatwą wypłatę miesięczną. 
Jeżeli chcecie 

N O W Ą  M A S Z Y N Ę  
to najprzód wypróbujcie 

•"No. 9 Wheeler & Wilson" 
Żadna inna maszyna w świe

cie nie dorówna tej maszynie. Za
trudniana polskie nauczycielki do u-
dzielania lfkcji niewiastom chcącym 

•uczyć się szycia na maszynie. 
Przyjęlibyśmy kilku polskich a-

gentów do sprzedawania naszyoh ma
szyn. 

Zgłosić się do 

A. AUSTIN, 
317 Adams ul., • - TOLEDO, O. 

. L0T1! LOTY! LOTY! 
H Loty w bliskości kościoła pol-
W ski ego św. Jadwigi. 
w 8 lotów 80x127 stóp. 
j* fi lotów 30x120 stóp. 
gg 3 loty 30x130 stóp. 

Te 17 lotów chcę sprzedać 
jak najprędzej, i ceny są jesz- ^ 
czo bardzo niskie. ^ 

^ Przyjdźcie i przekonajcie się, fs 
i* jakie ustępstwa mogę wam zro- ^ 
w bić. Korzystajcie z czasu! <~-
* , A. A. PARYSKI, ? 

140 St. Clair st., Toledo, O. 

J. JACOBI, 8UPT , 0. M COOHLIN, SEKR. 

The Bukeye Brewing Co. 
—Wyrabia najlepsze piwo— 

Lirowe, P i lzeńskie i Ex portowe. 
RÓG UL. CHAMPI.AIN I BRUSH, 

TOLEDO, ~ - - OHIO. 

Geo. SHIU.TZ, 
Manager. THE W»l.8luniST, 

Supermt'd 

EAGLE BREWING (X)MP. 
Wyrabia najlepsze piwo. 

LAUROWE, PILZENSK1E, WIEDEŃ-
SKIE I BUTELKOWE. 

Obstalunki śpiesznie załatwiami. 
OFIS: 725 Michigan ni, i Champlain 
Piotr Lenk, prez. Jan Huebner, Mipt. 

T O L E D O  
B R E W I N G  A N D  M  A L T I N t t  C O  

Wyrabia najlepsze piwa: pilzeń-
skie, kultnbacherskie i wiedeńskie o-
raz Lenka extra pilzeńskie ex porto
we. W beczkach lub butelkach. 

RÓG DIVISION I HAMILTON. Telefon 395. 

W. BARDH1X, 
401) St- Clair st., Toledo, O. 

wyrabia 
Dla Towarzystw i osób prywatnych 

Pieczęcie 1 stemple, 
Zti stali łitb* pumy -po angielsku lub po polsku. 

—WYPRZEDAŻ XEBLI-
z powodu wyprowadzki. 

Ponieważ musimy się w krótce przeprowadzić z 
obecnego miejsca, więc meble wszelkiego 

rodztiju wyprzedajemy 

Rabu* Ellwood uciekł z więzienia. 
George Ellwood alias George A 

Moore, który 9r r. 1885 skazany był 
na 10 lat do więzienia, za rabunek 
u pp. Baum^ardner i postrzelenie 
policjanta, uciekł z domu karnego w 
niedzielę przed południem. Jak 
więźniowie mieli iść do kaplicy, Ell
wood skarżył się, że jest chory, więc 
nadzorca pozwolił mu samemu udać 
się do szpitala. Habuś pozostał się w 
celi. Z prześcieradła i kołder ukrę
cił powróz i po nim wciągnął się do 
komina. W jakiś sposób dostał dłuto 
którem wyrobił otwór na dach i 
spóścił się przed biuro naczelnika 
więzienia. W biurze nikogo akurat-
nie wtedy nie było, wybił więc ok
no, wszedł do biura, zdjął swe aresz-
tanckie rzeczy, a przebrał się w u-
biór jednego z pisarzy i wyszedł z 
biura pomiędzy strażą całkiem bez
piecznie. Dopiero po południu dowie
dziano się o jego ucieczce, ale do 
tej pory nigdzie go nie znaleziono. 

Wystawa nrazu miejskiearo. 
W poniedziałek rury gazowe prze

prowadzone zostały przez rzekę 
cały tydzień robotuicy pośpiesznie 
zakładają rury w rozmaite strony 
aby fabrykom dać tani opał. Tani 
Opał spewnością sprowadzi cło nasze
go miasta dużo kapitalistów, którzy 
tu fabryki będą zakładać. Będzie 
więo w Toledo dużo roboty i miasto 
szybko będzie wzrastać. Administra
cja gazowa zamierza zrobić wystawę 
gazową w tych dniach przy Bowman 
ulicy. Grzmot podziemny któryflpow-
stanie z gazu będzie słychać na kilka 
mil od Toledo, a ogień będzie tak 
silny że można go będzie widzieć do
brze z Clevelandu. 

Nowy pociąg nocny na Clover Leaf. 
Kolej żelazna, Toledo, St. Louis 

& Kansas City robi coraz to nowsze 
ulepszenia i wkrótce stanie się pierw
szorzędną drogą pomiędzy Toledo i 
St. Louis. Jest to dobry dowód, że 
kolej ta opłaca się dobrze. Wkrótce 
kursować będzie na tej linji nowy 
pociąg nocny z sypialnemi wagona
mi pomiędzy Toledo i St. Louis. Po
ciąg ten będzie pośpieszny. 

SIEDZIBY NA ZACHODZIE. 

Specjalny pociąg dnia 2Igo Kwietnia. 
Przez cały kraj bez zmiany pocią

gów! Specjalnie tanie ceny ekskur-
syjne na kolei Nickel Plate. Wago
ny sypialne bez zmiany, bardzo ta
nio. Siedzenia w wygodnych wyście
łanych fotelach dla udających się w 
długą podróż. Można sobie zagrzać 
kawę lub herbatę i wygodnie podró
żować aż do wybrzeża oceanu Spo
kojnego. Najlepsza podróż, najniż
sze. Bagaże zaczekowane będą do 
każdego miejsca gdzie podróżny 
chce. Po szczegółowe informacje 
zgłosić się lub pisać do któregokol
wiek agenta kolei Nickel Plate, 
albo do 13. F. Homer, Gen. Pas. 
Agt. Cleveland, O. 

DROBNEWIADOMOŚCI. 

Przyjdźoie zobaczyć nowe materje 
czarne. NEI HAUSEI. BKOS. 

Nowy most ma być zbudowany 
przez izekę Swan creek, niedaleko 
Asylum. 

Ludwik Sorgenfrie wniósł prośbę 
do sądu, aby mu wydano rozwód od 
jegro żony Lizy, bo się zaczęsto upi
ja i grozi, że go zastrzeli. 

Odebraliśmy świeży zapas nowych 
sukień damskich i pięknych mate-
rjałów. NEUHAI SEL BKOS. 

Ubrania męzkie paobstalunek naj
lepiej i najtaniej można dostać u 
AMERICAN TAILORING CO., 205 Sum
mit ul. 

Policja pojmała dwóch cpłopców, 
12 lat i lfi lat starzy, którzy uciekli 
od swych rodziców z Detroit. Obaj 
zostali odesłani do domów rodziciel
skich na koszt rządu. 

Kołdry i ciepłe okrycia wyprzeda
jemy bardzo tanio. NKI IIAUSKL BROS. 

Pytajcie się w groserni o mąkę: 
"Choice Patent," 
"Harvest Queen" lub 
"Roller King." 

Bechtol, Carney & Co., Toledo. 
Pp. C. A. Snow & Co., adwokaci 

w Washington, 1). C., kilkoletnią 
praktyką wyrobili sobie dobrą Opinję 
między wynalazcami, gdyż najprę
dzej ino erą się wystarać o patent na 
jakikolwiek wynalazek. 

Nowe towary. 
Materje na suknie. 
Nowe henriettv. 
Nowe firanki—Nowe karpety. 
Nowe białe towary. 

NEU HAUSEI. BROS. 

Dziesięcio letni syn pani Snyder, 
z St Clair ulicy No. 710, bawił się z 
fuzją, z czego matka się cieszyła. 
Naraz chłopiec pociągnął za kurek i 
kula przeszyła kark matki. Rana nie 
jest niebezpieczną, ale bolącą i bę
dzie dobrą nauką dla niejednej ko
biety, aby z bronią palną dzieciom 
nie pozwalała bawić się. 

Gdzie tania grosernia? Jeżeli po
trzebujecie cokolwiek z groserni, 
mąkę, naczynia domowe, albo mięso, 

| to najtaniej dostaniecie u Holtgreive 
i& Feilbacli.No. 11 Superior st. Mar-

Spirytualiści w Toledo zorganizo
wali towarzystwo i stałe mityngi 
będą odprawiać. Cel tego towarzyst
wa ma być: popieranie postępowych 
idei w każdym dziale ludzkiej ży
wotności; rozwijanie pojęcia wolnoś
ci duszy od ciała; zapoznawanie się 
z fenomenalnymi zjawiskami duchów 
zmarłych, etc. Mityngi odbywają się 
co niedzielę wieczorami w sali G. A. 
R., przy ulicy Adams. 

Idźcie zobaczyć nowe materje na 
suknie w rozmaitych kolorach u 

NEUHAREL BROS. 
Spis ludności na rok bieżący do 

"City Directory" już rozpoczęto 
Dobrze by było, aby wszyscy pełno 
letni polacy nazwiska mieli wypisa
ne na kartkach i podawali jn repor 
terom, a nie byłoby tyle błędów. 

Nowe towary. 
Materje na suknie. 
Nowe henrietty. 
Nowe firanki—Nowe karpety. 
Nowe białe towary. 

NKUIIAUSEL BROS. 
Czy wystawa światowa w Chicago 

ma być otwartą w niedzielę lub nie? 
W ubiegłą niedzielę zbierano podpi
sy we wszystkich kościołach prote
stanckich, na petycję, aby wystawa 
była zamkniętą w niedzielę. Niektó
rzy obywatele nie chcieli podpisać, 
tłomacząc się, że robotnicjr nie będą 
mieli czasu w inny dzień wystawę 
zwiedzać. 

"The Leroux Cider and Vinegar 
Co." została inkorporowaną na pra
wach stanowych z kapitałem $50,-
000. Założycielami spółki są: Tim 
Leroux, Chas. E. Russell, David L. 
Srine, Abraui M. Chesbrough i Wil
liam F. Kapp. 

Nowe karpety można kupić bar
dzo tanio u NECHAUSEL BROS, 

KURS POCIAGOW W TOLEDO. 

Czas Koiajowy różni nią (późni) o 38 minut. 
Pociągi oznaczone gwiazdkami (*) kursują co 

dziennie; oznaczone nztylecikumi (t)wewszyst 
kie dnie powszednie •jprócz niedziel; zaś odzna 
czone t oprócz *ol>oty. 

JLeczenie listownie. 
Do PUHUCZXOSCI :—Z powodu o-

głaszania się w "Ameryce" dostaję 
bardzo dużo listów ze wszystkich 
stron świata od ludzi cierpiących na 
rozmaite choroby. Ponieważ trzymam 
się tej zasady, iż muszę należycie 
człowieka zrewidować, zanim go le
czyć mogę, nie chciałem też wiele 
liczyć na praktykę pozamiejscową; 
jednak podejmuję się posyłać rece--
pty chorym, którzy mi swe cierpie
nia dokładnie opiszą, na następują
cych warunkach:—proszę przysłać w 
liście $1.00 na receptę, i 2-centową 
markę pocztową na odpowiedź li
stowną. Lekarstwa można kupić we
dług recepty z którejkolwiek aptece. 

Z uszanowaniem, 
Dr. N. G. Borysowicz, 

553 Nebraska av. Toledo, O. 

Stałe pociągi pośpieszne 
pomiędzy Toledo i Findlay. 
Jeden pociąg kursuje co
dziennie z Toledo do Indian
apolis o 4 00 pm. inne po
ciągi naznaczone "codzien
nie," kursują pomiąday To-

MNctHWATi.HAWiLTOHftDAYTGHRK] ifilri i Cincinnati. 
UNION DEPOT. 

Przychodzą, Odchodzą, 
*5 39 am... Cin.&Ind.Ex... 1015am 
3 55 pm. tk 44 " *3 30pm 
9 00pm " " " *1140pm 

11 35 am... Cincin. Ex... fi 45 a m 
9 40 a m Cin. Ex. Niedziele tylko 
8 35 a in Find & B.Gr. Ex. fi 45 a m 
3 55 p m " " " " 3 30 p m 
9 00 a m " " " " fi 00 p 

1135 am " " " " 1015 am 

WABASH RAILWAY^ 
PWOKZEC UNION. 

*8 55 p m Pacific Ex. *12 10 a m 
4 15 p m Kansa City'Ex. 10 20 a m 

*7 42 a m St. Louis Ex. *5 20 p m 
8 00 a m Defiance Ąpcom. 4 45 p m 

MICHIGAN CENTRAL. 
9 1 0 p m  M a k i n . &  D e t . E x .  4  2 0  p  m  

*10 05 a m N.Y.& Bost.Ex. *7 45 a m 
*11 20 p m N. Y. Ex. 9 05 p m 

3 20 p m Detroit Ex. *5 35 a m 

WHEELING & LAKE ERIE RY. 
6 25 p m Pitts. St.& Mar.Ex. 7 40 a m 
2 00 p m Trough Ex. 1 00 p m 

*9 50 a m Clev & N/Y. Ex. *4 50 p m 
4 30 p m Mixed Local 6 43 a m 

...... Mixed Oak Harbor *7 45 p m 

TOLEDO ANN ARBOR & N. M. 
1115pm Cadillac Mail 600 am 
110 p m Cadilllac Ex. 3 20 p m 

—ZA PÓŁ CENY- Feilbacli.No. 11 Superior 
Hillebrand Bros., S. St* Clair al.t ket Spaoe.^f. Cichy, polski klerk. 

POSZUKIWANIA. 
Isbrat Franciszek, 

który przebywa w Jersey City, a 3 
lata ternu przyjechał z Europy, niech 
raczy donieść o swym adresie. 

Fr. Powociński. 
39 Streicher str., Toledo, O. 
Jeziorska Franciszka, 

która przybyła z Europy 2 lata te
mu i przebywa prawdopodobnie w 
Jersey City, niecn raczy donieść o 
swym adresie. Fr. Powociński. 

39 Streicher st., Toledo, Ohio. 
Jan Ciesielski, 
Który przyjechał ze Starego Kra

ju, z pow. Bydgoskiego, do Berea, 
O., 5| lat temu, niech raczy donieść 
o obecnem miejscu swego pobytu 
do: Fr. J. Pavlak, Lorain, O. 

Bartoszewicz (albo Szewicz) Zofja, 
która przybyła z Polski 1 rok temu 
do Baltimore, niech zawiadomi o 
swym adresie. 

Fr. Scheffer, 
00 Norton str., S. S. Pittsburgh, Pa 

Żar ko w tik i Andrzej, 
Pochodzący ze wsi Pierciupy, po

wiatu trockiego, gubernji wileńskiej, 
liczący 25 lat, który przybył do A-
meryki w r. 1888 i przebywał na 
farmach w okolicach Bostonu, niech 
doniesie o swym adresie do 

Piotr Lech, 
Glen Cove, Long Island, N. Y. 

W ydawnictwa Księgarni Polskiej. 
Dr. Dymowicz, 

w Petersburgu, ul Kazańska 26. 
Prus Bolesłatc. Sinytka, opowiada

nie z 1863 r. Kop. 75. 
Ochorowicz Juljan. Odczyty o hyp-

notyzmie i magnetyzmie, rs. 1. 
Ostoja. Szkice i obrazki, rs. I. 
iStraszewicz D. Nasze czasy, opo

wieść. Kop. 40. 
Pamięci Adama Mickietcicza. Arty

kuły i rozbiory treści literacko-
krytycznej, odnoszące się do 

•.tycia i utworów Poety, pióra 
\V. Spasowicza, Brandesa, Mor-
filla, J. B. Zaleskiego, Lenarto
wicza, Tret'aka, Chojeckiego i 
t.d., rs. 1. 

Kariger M. Najnowszy zwrot w hi-
storyografii Polskiej. Kop. 30. 

E U 
O. ItetioiafiF* 

u z i A v o h o J 
Kooni U. Lenk Rlock. 

Ml", ł"*//m, ii i "i., 
ubrań (rit.skie<t-> 

fltwit. ««f *-mel ipKia rw ' <1<> '»*•»•* -

f obi* lama 
i"ri;zvMi.!K 

Saloon, grosemię, mękę I paszę. 
Si.r*<vl.ve tni.'o, t.tź iur.t. 

'or. Hou<j <£ furret. Toledo 

TOLEDO,ST.LOUIS & KAN.CITY 
DWORZEC UNION. 

10 13 p m St. Louis Ex. 5 00 a m 
4 15 p m Day Express 10 05 a m 
9 50 a m Delphos Pass. 5 30 p m 

CIN. JACKSON & MACKINAW. 
Dawniej Michigan & Ohio. 

12 05 p mChig.& Toledo Ex.fi 30 p m 
4 45 p m Mail & Ex. 10 20 a m 
115 p m Losal fi 25 a m 

TOLEDO & OHIO CENTR. RY'. 
Dworzec przy Bridge nl., East Toledo. 

3 30 p m Colum.& Cor.Ex. 10 20 a m 
9 05 a m Bucyrus Ex. 5 30 p m 

FLINT & PERE MARQUET. R.R. 
DWORZEC UNION. 

Przychod.*ll 10 pm. Odch.*4 35 pm 
" 5 00 pm. " 12 00 pół. 

K a t a l o g  k s i ą ż e k ,  
WYDANYCH PRZEZ , 

ANT. A.. PARYSKIEGO, 
140 *St. Clair str.y Toledo, O. 

Kalendarz Amer.-Polski na rok 1891. 
Zawiera: Wiadomości kalendarzowe -- Wspo

mnienia historyczne przypadające na każdy dzień 
—Święta katolickie- Konstytucja Stanów Zjed
noczonych—Ogłoszenie Niepodległości—Życiory
sy pan.ijących w Polsoe (z wizerunkami na od
dzielnym obrazie)—Statystyka kościoła katolic
kiego—Koleje żelazne w świecie—Humor—Saty
ry--Anel:doty--Zagadki—Sensacyjne małżeństwa 
—Prawa robotnicze w Europie—Zarobki Robotni
ków amerykańskich — Bohatyrka kanadyjska — 
Prawa obywatelskie w Stanach Zjedn.—Poradnik 
prawnr- Niespodzianka na Gwiazdką [obrazek 
literacki]—Aniół Śmierci, powieść wschodnia— 
Pierwsi osadnicy w okolicacn miasta Toledo—Po
lacy w Toledo—Konstytucja Polska 3go Maja—O-
głoszenia - Rozmaitości — Poezje — Ciekawe rze
czy. Książka ozdobiona illustracjaml. Cena B0C 
Uwiedziona. 

Nowela przez M. A. Chrostowskiego. Orygi
nalny i bardzo ciekawy obrazek z życia nowojor
skiego i w ogóle amerykańskiego—Zawiera dużo 
przestróg i. nauki: dla robotnikow, matek i córek. 

Cena 35c. 
Miłość Złodzieja. 

Romans w dwucn częściach przez Ponomarie-
wa. Najnowszy i najciekawszy romans z życia w 
Rosji. Cena *5c. 
Nąjlepsze Utwory Literackie: 

1. Pięć Koron, przez M. Rodziewiczówny. 
2. Kunda Pasterka, przez M. Bałuckiego. 
3. Mendel Gdański, przez M. Konopnicką. 
4. Kongtauty Uuignard, przez J. Rychepina. 
6. Pani z Piesl'.iem, przez K. Junoszę. 
6. Milo Lee, przez Ant. Paryskiego. 
7. Kropla Krwi, przez Dra B. 
8. Siła Pięści, przez K. Zalewskiego. 
H. Czarodziejski Obrazek. 

10. Trzej Przyjaciele. 
DzieaięO książek w jednej oprawie. Cena 30C. 

Agenci "Ameryki," 
Arcadia, Wl8. Kasper Krett. 
Bronson, Mich. w. Bielawski. 
Buffalo. N- Y • A. Sielski, 1152 Broadway. 
Boston, Masa. W. Witkowski, 16 Salem. 
Berea, O. Jan Idzikowski, nauczyciel par. 
Cleveland, O- s. Lewandowski, 33 Yergennes. 
Cleveland, O. B. Detęgowski, 74 Bliss. 
Cincinnati, <)• Ed. Czerw iński.c.Liberty Cutter. 
Duquesne, Pa P. Rowns. 
Duryea,Pa. J.Dombkowski. 
Dunkirk, N. Y- A. Wicks, 23 Ermine. 
Fremont, 0- J.Kaczmarek. 
Orand Rapids, Mlcb- L. Mahrek, 93 Gold str. 
Gr&fton, 0. T. Nowoski. 
Hamilton, 0- H. Bonikowski, 524Hanover. 
Lorain,o. F.J. Pawlak. 
Mattapan. Mass. K. Malewski, 33 Cedar 
New Waverly.Tex M. Nitka. 
Northbridge, Mass Jan Walczak. 
Posen, Mien. Fr. Hoffman. 
Princeton,Wis. M. Gwitt, 
Plymouth. Pa. st. Kiernożycki. 
Pittsburgh, Pa. j. Grabowski IS 30t*nl. 
Reading, Pa. A. Przepiorą 630 So. 7th str. 
Sheboygan, Mich. F. Gularski. 
St. Louis. Mo. F. Ki»lirowski, 3CJ3 Division st. 
S3 Pittsburgh,Pa.W. Szewczuga,192ti Josephine 
Shenandoah, Pa . A. Rakowski, 3;0 Mayberry. 

WAWONY SYPIALNE 

I z wyściełanemi fotelami, za które ex* 
tra nie płaci się. 

Dnia 21 Kwietnia pociąg kolei 
"Nickel Plate" pojedzie prosto do 
Pacific Coast (wybr?eża oc. Spokoj-
nego), aby zaspokoić wymagania po
dróżnych udających się do wszyst
kich miast w Minnesota, Iowa, Mis
souri, Kansas, Nebraska, w obu 
Dakotach, New Mexico, Colorado, 
Wyoming, Montana, Utah, Idaho, 
Nevada, California, Oregon i Wa
shington. Po informacje zgłosić się 
do któregokolwiek agenta tej kolei 
lub do: B. F. Homer,Gen. Pas. Agt* 
Cleveland, O. > 

*4 A"AJ LEPSZE W ŚWIECIE MASZYNY DO SZYCIA 
Na wystawie powszechnej w Paryżu 

naszynie tej przyznano najwyższą nagrodę, że jest najlepszą w świecie 
WYSOKIE RAMIE! OKRĄGŁE CEWKI! 

ZWYCIĘSTWO NAD CZ0ŁNKAMI! 
VajlżeJ się obraca, najładniejszy szew robi, jest najtrwalsza, 

Maszyny nowe tej firmy 
sprzedajemy- na-długą wypłatę, po cenie od % 40.00 i "wyżej. 

tf o JSSL 817 Adams ul., Toledo. 
[3P~Nie kupujcie innej maszyny do szycia, dopóki trj nie wyprobójecie. 

_ Potrzebujemy agentów polskich. 

NADZWYCZAJNE PREMIUM 
DLA NOWYCH PRENUMERATORÓW 

"AMERYKI" I "DODATKU LITERACKIEGO." 
Mydło każdemu potrzebne. 

Przez rozdawanie książek i obrazów zdobyliśmy już przeszło 6000 ro-
wych abonentów, lecz musimy mieć ich 10,000. Ażeby tego dopiąć łat-
wiej, postanowiliśmy wydać jeszcze nadzwyczajne premium. 

Sto kawałków mydła po 5c. kosztowałoby was w groserni $5.00. Otóż 
my damy każdemu nowemu abonentowi 100 kawałków mydła i gazetę z 
d<-datkami, przenumerata której wynosi $1.50, razem za 14.00. Za
oszczędzicie więc na mydle $1.00 i gazetę z dodatkiem dostaniecie darmo 
na jeden rok. 

Kto chce skorzystać z tej oferty, niech się pośpieszy z nadesłaniem pie-
niędzy,albowiem będziemy mydło rozdawać tylko przez 1 miesiąc,to iest do 
1 go Kwietnia. 

Kto nam przyśle pięciu płatnych abonentów ($7.50), to dostanie 50 ka
wałków mydła darmo. 

Mydło jest gwarantowane za najlepsze do mycia. Jeżeli wam się nie bę
dzie mydło podobać, to możecie je zwrócić i pieniędze dostaniecie nazad. 

Adres: THE AMERYKA CO., 
140 ST. CLAIR STR., TOLEDO, O. 

PIENIĄDZE. 

N A J L E P S Z A  S P O S O B N O Ś Ć  
DLA POLAKÓW W TOLEDO. 

Kaźmierz Czarnecki sprzedaje karty okrętowe na 
KARTY wszystkie najlepsze i najbezpieczniejsze linie okrę-

OKRIgTOWE towe. Wyrabia bezpieczną podróż dla tych co chcą 
uciekać przed wojskiem, z wszystkich miejsc Euro

pejskich do wszystkich miejsc w Ameryce. Z mojemi biletami jedzie się 
prosto, bez przesiadania. Wikt najlepszy, posłanie najwygodniejsze. Pols
cy tłómacze towarzyszą podróżnym. Krewnych lub przyjaciół zawiada
miam w czas o przybyciu podróżnych. 

Pieniądze w najmniejszych i największych iloś
ciach wysełam do Europy i zmieniam wszyskiepienią-
dze na amerykańskie,lub amerykańskie na inne. Nim 

się udacie do innego, zasiągnijcie wiadomości odemnie. Nie potrzebujecie 
tracić pieniędzy na tłómaczów, bo u mnie rozmówicie się po polsku. 

Jestem upoważnionym agentem do zabezpiecze-
FEJERKASA. nia nieruchomości i domów od cgnia w najlepszych 

towarzystwach. 
Najmajętniejsi i najodpowied/.ialniejsi ludzie w To

ledo powierzyli mi sprzedaj ich lotów i domów, z któ
rych dużo mam w polskich dzielnicach. Hypoteka jest 

czysta, a ceny bardzo niskie. 
Mam najwyborniejsze piwo, likiery i cygara, oraz najlepszą grosernię. 

Z uszanowaniem, 
KAZ. CZARNECKI, 

1157-1159 NEBRASKA AVE. 
RUG UL. H0A(t, 

DOMY I ŁOTY. 

\ Godziny biurowe: 
'• Rano od 7-mej do 10-tej 
f Po połnd. od i! do 8-mej. 

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, 
POLSKI DOKTÓR JF. G, BORYSOWICZ, 

Wyleczą wszystkie ostre i chroniczne choroby jak u wzrosłych tak u 
dzieci: wszelkie naskórne wyrzuty, liszaje, i inne: róża, reumatyzm, art-
ritiz, podagra, migrena, chroniczny ból głowy, rak, skrufuł, oraz wszelkie 
cierpienie ócz, cierpienie zębów, cierpienie gardła, krup, dyfterya, trudno 
ustępujący kaszel [koklusz] u dzieci w 8 dniach wyleczą, cierpienie płuc, 
dychawiczność, różne cierpienie żołądka i kiszek, cierpienie wątrobne • i 
innych wewnętrznych organów. Dalej, cierpienie maciczne w różnych nie-
moralnościach jej, bezpłodność, choroby sekretne, syfilisowe, cierpienie 
hiemoroidalne, płciowa niemoc, wszelkie osłabienie funkcij płci męzkiej i 
żeńskiej i ogólnie wszelkie choroby co tylko wchodzą w zakres medycyny 
i chirurgji, spiesznie i skutecznie. Posiada praktykę leczenia oi zapoju 
pijaństwa]; wyprowadza wszelkie nieprzyjemne plamy na ciele, brodaw-
si, narosty, dokuczliwe mazole na nogach, przywraca utraconą miłość w 
małżeństwie lub po za kresem tego. Przyjmuje chorych w swoim ofisie,' 
jak również w każdą porę dnia i nocy gotów jest przybyć do domu na 
żądanie. 

NUMER TELEFONU 819. 

Ofls: 553 Nebraska ave., Toledo, O. 

Wyprzedaż Obuwia 
Na aukcji kupiliśmy 500 pudeł obuwia za 

pół ceny i będziemy je sprzedawać bardzo 
tanio. 
Trzewiki dla dzieci, 10c para. Trzewiki dla dzieci z guzikami, 15c para. 
Trzewiki dla dzieci od No. 4 do 8, 25c para. Trzewiki damskie od 25c do 
50c para, skurkowe walwetowe i gumowe. 
Męzkie pantofle walwetowe, po 50c. Męzkie kamasze do roboty, po 75c. 
Kamasze dla chłopców, po 75c, wielki wybór, z guzikami, sznurkami lub 
Piękne trzewiki damskie, po 75c. i po $100. Męzkie kamasze po $100. 
Jeszcze nigdy obuwie nie cyłotak tanie, przyjdźcie i przekonajcie się. 

Stanisław Jokiel, polski klerk. 

Fisher, Eaton & Co., 
BEE-HIVE, 135 i 137 Summit str. 
SPRZĘTY DOMOWE NA WYPŁATĘ. 

PMeble rozmaitego gatunku; piece, karpe
ty i ceraty po bajecznie niskich cenach. Od
wiedźcie nas, a przekonacie się. Wszystko 
sprzedawane na wypłaty tygodniowe. 

:-:Każdego zadowolimy:-: 

PHONE 1194. 434 SUMMIT ST. 


