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"Cobra Gazeta dla Dobrych ŁodzL" 

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

... DODATKIEM .*.POWIEŚCIOWYM. 
PRENUMERATA WYNOSI ROCZNIE: 

"V/ Stanach Zjedn. i Kanadzie, $ l.TiO 
W innych krajach $ 2.00 
fy Tylko tym posyłamy gazetą, którzy prenu-

m«;ri itQ opłacają z yóiy. Kal«"4i iość można pr/.e-
yłnć przez Pocztę (Money Orden, Kx]ir<^s< lub 
i.-ink; WKzyMkin przekazy nnif/.ą być płninn na 

unie: Tuk Amekyka Company, Toj-tiuo, oino. 

KORESPONDENCJE, r l iofby Tiaj leitpstt j  trećd, 
nip h>;«lą i i i i i iozc/uiic, jeżeli  koreMKindent. nip 
podpisze wyraźnie cwepo imzwif-ku Iul> nię jxxln 
«!oki inl) it ' t:( i  aórtni.Na/.wif-ka koiwiioiMientów nio 
Ką cir in^zune w jtn/.ccip, I ł-czRwlHKi-jn mnsi wio-
<i/.ieć od kojjo j i ihiuo każdo pochodzi.  I>!ak»ż-
di'f ju, ktoj '  Ht w i inHzcj ie zaczepiony (c/y 
rl i iKz;i io czy lUesli i i-zi i ie) łamy Am k h y k i  na od
powiedź są otwarl i".  Kio w i inif jpazrciuwyMtjpi i ja 
j irzeciwko l it iK.ryni artykułem, to tylko l iałainncJ 
czyiejników tci. i i  innego piMiia, n my z tępo wno-
fi inv, idzie nr.) oto, u by prawdami wierzch nie 
wyc/Li. KnZdy unici nq'bvonid w tym indzie, w 
którym jeni zjD-knrżony. My loiftdtpo człowieka 
i iwi ikniny za zdolncpo i lo wypowiedzenia prawdy, 
v. ,ec każdynati i  niei i i(< powii i ien ł ironić; i t  pdy kto 
i n n y  i i e d z i i *  w  o b r o n i e  z a c z e p i o n e g o  w y s t ę p ó w u f ,  
to i ir. iHi  i iodać t-we nnzwi>ko i  dokładny adrcu, 1>ez 
tepo :'.. i( leM l iM nie t»,'dzie umieszczony. 

A ORc.5 knAdcpo ]M enumeratora inoZeby*' zmie
niony kiedykolwiek :  ule donot^ząe o nowym at!'  
rei  ic.  koniecznie należy podai' '  i  Ktary udren. 

POSZUKIWANIA krewnych lub znajomych 
kOB/'; i ją VAX pi<-rw»zy raz za każde powtó-
;  zeii ie ^  e. ;a cfla tych co mają prenumeratąopła-
.  .ijui  ypóry na cały rok. darmo. 

Wszystkie komunikacje należy adresować: 

The Ameryka Company, 
Box 2«°4, Toledo, Oliio. 

T( )1 >EDO,< K WIKTN! A, 1 S(.l 1. 

NOTATKI I KOMENTARZE. 

Wynaleziono znów miedziane dru
ty, które przepowiadają burzę. To 
wcale nie potrzebne, bo kto ma nag
niotki na nogach może być pod tym 
względem dobrym prorokiem. 

My ostro występujemy przeciwko 
.złemu. Zbrodniarza zatwardziałego 
trudno odrazu poprawić; ale można 
od zbrodni powstrzymać tych, któ-
rzyby ją radzi popełnili gdyby nie 
bali się wstydu publicznego. Pod
chlebiamy sobie, że nietylko niejed-
nego powstizymaliśmy od złego, ale 
i wielu złych wystrzega się złego z 
obawy przed naszą gazetą.. 

Gazety amerykańskie dają Wło
chom radę, aby nie sierdzili się za 
bardzo, gdyż kapitały ich na to nie 
pozwalają i okrętami wojennrmi, 
które jeszcze nie są zapłacone, nie 
rozporządzali za gorąco, bo Amery
kanie gotowi ich długi wykupić, a 
potem wysłać szeryfów, którzy ich 
flotę aresztem obłożą i mimo ich wo
li do Ameryki sprowadzą. 

Wszyscy się zmieniają. Kiedy Bis
marck był kanclerzem, to uważał 
konstytucję za "nieuniknione złe;" 
był "większym rojalistą niż sam 
król;" parlament uważał za nie po
trzebny; chciał aby cała władza po
została się tylko i jedynie w królu, 
—a teraz ten sam Bismarck stara się 
gwałtownie, aby być wybranym do 
parlamentu, aby cesarzowi silną sta
wiać opozycje, aby korzystać z praw 
konstytucji. Kiedy Bismarck w r. 
184t» wybrany byf do Parlamentu 
pruskiego po raz pierwszy, w jednej 
z mów wyraził się: "Pruski monarcha 
posiada absolutną władzę, nie z łas
ki ludu, lecz z dobroci Boga." Nikt 
z wielkich ludzi nie był tak wrogo 
usposobionym dla prasy publicznej 
jak książę Bismarck. I w tak krót
kim czasie przerobił się ten manjak 
na swego własnego wroga! 

SPRAWY POLSKIE W AMERYCE. 

W Omaha, Neb. polacy kupili loty 
pod budowy kościoła. 

W Pittsburgu, Pa. Paweł Wasi
lewski został obrany konstablem. 

W Williamsbridge odbyło się po
święcenie kościoła polskiego dnia 
19-go Kwietnia. 

W Buffalo, jak donosi "Echo", 
pewna polka oskarżyła swego mężą 
o romans z.... psem. 

W Bremond, Tex. wiel. ks. Lit-
wora poświęcił d. 28 Marca dzwon 
ofiarowany do miejscowego kościeła 
przez ob. W Łukaszewskiego. 

Dnia 4go Maja na ratuszu miasta 
New York powiewać będzie chorą
giew polska, na pamiątkę 100-letniej 
rorzniey ogłoszenia konstytucji. 

Nowo wybrany w Chicago alder
man polski p. Kunz zdołał się pod
czas samych wyborów pobić z lnażmi 
tylko... .trzy razy. A co będzie da
lej? 

W Chicago chciała sobie życie o-
dehrać przez wskoczenie do rzeki 
46-letnia Katarzyna Małkowska. 
Spostrzeżono ją w czas i odwieziono 
do szpitala. 

Tow. św. Stanisława w Mt, Car-
mel, Pa. zostało skazane sądownie 
na zapłatę Marji Walczak, żonio 
zmarłego członka Jerzego Walczaka 
pośmiertnego w sumie $189. Towa
rzystwo odmawiało zapłaty z powo
dów formalnych. 

W Winona, Minn., M.J. Kowalew
ski został obrany aldermanem, a p. 
Józef Winczewski radcą szkolnym, 
obaj w 4-ej wardzie. P. Aleksander 
Mylanowski, kandydat na kasjera 
miejskiego przepadł. 

i rezyut-m (Mauow /.jednocz. Be 
njamin Harrison będzie obecnym na 
obchodzie 100-letniej rocznicy 3-go 
Maja w New Yorku. Będzie także 
obecnym znany historyk Ridpath. 
Warto by mu przy tej sposobnosci 
przypomnieć, że Mikołaj Kopernik 
był polakiem, a nie niemeem, jak on 
w swem rozgłośnem dziele twierdzi. 

2 Nowiny z Hofa Parku. 
W Maple (irove następujący po

lacy zostali wybrani na urzędników: 
Fr. Przybylski, na superwizora; 
W. Kosmicki, na klerka townu i sę
dziego pokoju; Fr. Filip, na skarbni
ka; Teo. PtOżański, na asesora, i Ja
kob Kozłowski, na konstabla. 

Co tydzień tu przyjeżdżają nowi 
osadnicy. Jedni kupują sobie farmj, 
a inni budują się na już nabytych. 

Kobieta wypłoszyła kilku rabusiów. 
Do mieszkania Piotra Stankiewi

cza, -v Pittsburgu, Pa., porucznika 
Strzelców Św. Jadwigi przy 18 ulicy 
i Penn ave wdarło się lo b. m. w no-
cy grono milczących gości, którzy 
na zapytanie gospodyni, kto tam, 
odezwali się po angielsku "ja i 
śmiało zapalili już światło, prawdo
podobnie świadomi, że gospodarz i 
reszta męskich domowników zajęta 
była tej nocy pracą we fabryce. Go
spodyni zaopatrzona w b strzałowy 
rewolwer dała natychmiast ognia i 
opryszki, spłoszeni stanowczą dzia
łalnością kobiety, umknęli s/.piesz-

Księża będą opiekować się emigrantami. 
Dnia ,14-go Kwietnia odbył się 

zapowiedziany zjazd księży polskich 
w Shamokin, w celu ustanowienia o-
pieki nad emigrantami. Przyjęto a-
kuratnie takie kroki jak my reko
mendowaliśmy w r: 1889 w Giriafc-
<kie, t. j. ksiądz będzie naznaczony 
do "Barge Office," który opiekę 
będzie rozpościerać naci przybyszami 
i udzielać im rad. Na opiekuna wy
brany został ks. J. Złotorzyliski z 
Nanticoke, który włada dobrze języ
kami: angielskim, polskim, niemiec
kim, litewskim i słowackim. Organi
zacja została uformowaną i do za
rządu wybrani zostali Księża: Gram
ie wiez z Nanticoke, prezydent; Kli-
mecki z New Yorku, wice prez.; 
Florjan Klonowski z Shamokin, kas-
yer; Bronikowski z Brooklyna, se
kretarz. Dyrektorami są ks. ks: D. 
Majer, z St. Paul; Małusecki, z Fi-
ladelfji; Maszotas, z Freeland. 

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE. 

W Lizbonie całe ministerjjum po
dało się do dymisji. 

Do Paryża przybył ag«nt rządu 
chilijskiego z zamiarem zakupienia 
statków, któremi można operować 
przeciwko flocie powstańców. 

Interesa niemieckie w Kamerun 
&ą na seryo zagrożone przez krajow
ców, btórzy zajęli względem euro
pejczyków postawę nieprzyjazną. 

Poseł rosyjski w Bukareszcie, pan 
Hitrowo poróżnił się z sekretarzem 
i tenże ma zamiar ogłosić korespon
dencje dowodzącą, że Hitrowo był 
duszą wszystkicn spiskówi intryg za-
zakłócających spokój na półwyspie 
bałkańskim. 

Ogół pism angielskich wychodzą
cych w Londynie potępia sposób po
stępowania rządu Stanów Zjednoczo
nych z Włochami mającemi prawo 
wymagać, aby ukarano winnych rze
zi orleańskiej i aby sprawiedliwości 
stało się zadość. 

Pod względem finansowym przed
stawiają się interesa włoskie tak nie
korzystnie, że rządowi nie pozostaje 
nic innego, jak tylko zmniejszyć ar
mię i zejść ze stanowiska państwa 
pierwszorzędnego na drugorzędne, 
albo powiększyć podatki i wywołać 
przez to ogólne niezadowolenie na
rodu. Toczą się narady w ministe-
ryum, jak postąpić. 

(iłód w Newfoundland!!. 
Depesze z Tickle Cove donoszą o 

strasznej nędzy, panującej w tej 
miejscowości. Dwanaście rodzin wy
marło kompletnie z £łodu. Uformo
wał się komitet z bogatszych oby
wateli, aby zbierać składki na bie
daków. Jeżeli rząd natychmiast po 
mocy nie udzieli, to położenie stanie 
się strasznem. 

Bisuiark pobity. 
W obwodach wyborczych w Ger-

steniunde otrzymał Bismark 41 gło
sów mniej niż kandydat socjalistów 
Schmalfeld. Zdaje się, że będzie trze
ba zarządzić ścisłe wybory między 
dwoma tymi zapaśnikami, gdyż wo
bec innych kandydatów, żaden z 
nich nie zyskał absolutnej większoś
ci głosów. Klęskę swoją zawdzięcza 
były kanclerz, niemiecki tej okolicz
ności, że urzędnicj' dokładali wszel
kich starań, aby wybór Bismarka u-
nicestwić i podążyli zgodnie z socja
listami ręka w rękę, aby im dopo-
módz do zwycięztwa. 

"POSZIKIWANIA. 
Jan Chiliiiski, 

Pochodzący z Niedźwiedzia, z pod 
Chełmna, który wyjechał 7 lat temu 
do Buffalo, niech o swym adresie za
wiadomi: Katarzynę Ignatowską, 
39 Streicher svr., Toledo, O. 

Jan Szczepański, 
Pochodzący z Jaworza, który 4 

lata temu wyjechał do Buffalo, niech 
raczy swój adres przysłać. 

Michał Ignatowski, 
3218 Locust st., Toledo, O. 

ZE WSZYSTKICH STRON POLSKI. 

Nadzwyczajne walne zebranie To
warzystwa przyjaciół nauk w Pozna
niu odbyło się dnia 4 marca 1881 ro
ku. Towarzystwo wybrało nowych 
członków honorowych, a mianowicie: 
prof. Ign. Baranowskiego, Wł. Bro
dowskiego i Edw. Hoyera z Warsza
wy, prof. Rydla, Madurowicza i Blu-
menstocka z Krakowa, prof. Nieckie-
go z Berna, prof. Merzejewskiego 
z Petersburga, wreszcie Kocha z 
Berlina, Pasteura z Paryża i Listera 
z Londynu. Sprawozdanie kasowe 
wykazało, że majątek Towarzystwa 
wynosi 53,940 m. w gotówce; dochód 
w roku ubregłym wynosił m. 9,810, 
wydadki m. 8,830, przewyżka zatem 
m. 984. Jako kandydatów do wyboru 
na członków honorowych na przysz-
łem zgromadzeniu walnem, 
postanowiono*, prof. R. Virchowa z 
Berlina i prof. WL Spasowicza z Pe
tersburga. 

Znanv podróżnik, oficer marynar
ski pan Stefan Szolc-llogoziński — 
jak donoszą "Nowości" — wraca z 
Afryki do Rosji. Na zaproszenie 
członków Towarzystwa "Atenes" »v 
Kadyksie, pan Rogoziński miał od
czyt o swej podróży i o pobycie w 
Fernando-Poo. Gazety miejscowe 
bardzo chwalą odczyt i dodają, że u-
c.zony podróżnik w nowem świetle 
przedstawił obyczaje afrykańskie. 
Po odczycie p. Rogozińskiego wesz
ła na katedrę jego małżonka, znana 
nowelistka Hajota, i w języku hisz
pańskim odczytała opis ekskursji 
własne j na wierzchołek góry Santa-
Izabella. Słuchacze byli podobno o-
pisem zachwyceni. Z powodu przy
jazdu państwa Rogozińskich do Ka-
dyksu, miejscowy konsul ruski wy
dał na ich cześć raut. 

Z Polskiej Ostrowy. Mówią tutaj 
o strajku górników, który chcą ro
botnicy urządzić. W rzeczywistości 
też porzuciło robotę kilkudziesięciu 
robotników, jednakowoż reszta nie 
poszła za ich przykładem, lecz pra
cuje spokojnie dalej. Strajkującym 
robili urzędnicy przedstawiania i 
wszyscy dali się namówić do powro
tu. 

RPRAWY KATOLICKIE. 

W Londynie wystawiono pomnik 
na uczczenie Ojca Damiana, misjo
narza, który poszedł na wyspy San
dwich gdzie poświęcił się pielęgno
waniu ludzi trądem dotkniętych. Po
bożny kapłan wiedział, że przy tem 
się zarazi trądem i że na pewną 
śmierć idzie, a jednak nie ustraszył 
się tem, lecz poszedł służyć najnie
szczęśliwszym z pomiędzy cierpiącej 
ludzkości. Pomnik wystawiono z pu
blicznych składek a na nim napisano: 
"Nie ma większej miłości, jak ta, 
która życie daje za bliźnich." 

Ks. Andrzej Kuczera, proboszcz w 
Skoczkowie potwierdzony został ja
ko aktuar dziekaństwa skoczewskie-
ŁTo. 

KIEDY SIĘ ŻENIĆ. 

Wiek potrzebny do zawierania związ
ków małżeńskich w różnych krajach 

W niektórych krajach nie ma 
wcale praw ograniczających wiek w 
którym mogą być zawierane płciowe 
związki małżeńskie. W Stanach 
Zjednoczonych np. nie ma nigdzie 
prawa wiele lat powinien liczyć męż
czyzna lub niewiasta, ale w niektó
rych stanach jest prawo, że niepeł
noletni nie mogą związków zawierać 
bez pozwolenia rodziców. W Nor-
wegji ani w Turcji nie ma żadnych 
praw pod tem względem. 

W innych krajach wiek ten jest 
ograniczony jak następuje: 

W iek potrzebny 
płci męź. płci żeń. 

Arab j a 9 9. 
Indje angielskie9 9 
Persja 9 9 
Si am i 9 9 
Burma 9 9 
Bawarja-
Belgja-

-14-
—18— 

Saxe-Koburg-Go tha 21-
*) Austrja 14-
*) Baclen 18-
Danja 20-
Francja 18-
*) Finlandja—21-
Ros ja —18-
Kaukaz 15-
Laplandja 17 — 
Szwecja 21-
Niderlandja—18-
*) Rumunja 18-
*) Węgry 14-
Włochy 18-
Hiszpanja 14-
Portugalja^- 14-
Grecja 14-
Szwajcarja—--14-
Anglja 14-

-12 
-15 
-14 
-14 
-15 
-16 
-14 
-15 
-16 
-13 

—15 
—16 

15 
12 

—16 
—12 

12 
12 
12 
12 

BROXSON, MICH. Posyłam $1 i 

?roszę mi przysyłać "Amerykę." 
'rzym,iłem już Gazetę Katolicką i 

Gazety pana Dyniewicza a pótem 
Wiarusa i czytywałem wszystkie pi
sma polskie, ale żadne mi się tak nie 
podoba jak AMERYKA,bo zawsze mó
wi prawdę i nikogo się nie lęka, a 
podaje najwięcej wiadomości. Tu 
wszyscy rodacy porzucają inne pis
ma, a zapisują sobie "Amerykę." 

Jan Czajkowski. 

Nowe karpety można kupić bar
dzo tanio u NKUHADSEL BROS. 

PUBIM BAL Z AWANTURĘ. 

Czyli Zemsta Balsamzweiga. 

Państwo znaczie moje słaboszcz... 
Choć ja mogie żonkie mieć— 
Cosz mnie czągni... (extra począg!) 
Gdzie ja czuję miętkie płeć!... 

Na ostatnie Purim bału 
Doktor Flesch—der groisse Jid 
Nie chczał mni dacz zaproszenie: 
"Nie dasz?" miszlę-"nu! sy git!" 

Ja sze ubrał w czarnym fraku... 
Balsam sobi rady da! 
Lokajowi dał pięcz centy. 
1 już w środek jestem ja! 

Marne!... w okonni zasswicił 
Z pięknech kobiet jemu raj! 
Paru kilki buło rude, 
Reszte czarne-co... aj waj! 

Ja, co ni miał zaproszenie 
Poszedł czicho stanącz w kątj 
Abym sobie całech tańców 
Mogłem przypatrować ztąd. 

I spojrzałem na bok... Nebech! 
To nad moich było sił... 
Serce we mnie zaczęśniło, 
1 stanęło! już nie bił! 

Na kanapę po pod szciany 
Panna Magenbiter szad... 
I w głębokie dekoltacje 
Założyła sobie kwiat!... 

Muzik zagrał trambulantki... 
Jak ja poczuł decolte— 
Ja ji wziął na środku stancji... 
Cosz się w głowę stało mnie! 

My se czasno obejmieli-
I jak poszli hasać w tan, 
Tak ja nie mógł już wyczimać, 
Ja już nie był sobie pan! 

Co to było? nu! co gadać? 
Domiszlajcie państwo więc... 
Tylko co panienka krzikła 
"Waj mir!" i na ziemi bęc! 

Ja spadł pod ni—ona na mnie— 
Na ni znowu kilki par... 
Gewałt! zrobiał sze harmider: 
"Ganef! oj waj! har! har! har!" 

Panna sobie powstaniła 
I okropnie krzyczi złe: 
"Mamę! Balsam mnie uszczypnił!"... 
Co to?... jak to?... za co? gdzie? 

Przyleczeli komitety, 
Zakrziczeli mnie bez tchu: 
"Jak pan szmiał bez zaproszenie 
Sobie kogo szczypać tu?" 

"To jest nieprzyzwoitości! 
Zaraz sobie wynieś won! 
Szmil! kim eran! my tu jemu 
Nauczymy dobry ton!" 

Wpadli z kuchni jakie draby, 
Po pod kołnierz wżął mnie dwa, 
I z ogromnem pospieszeniem 
Z wszystkie schody—zbiegał ja! 

Jak ja stanił na ulice-
Czekaj!—miszlał—ja wam dam! 
Zaraz pójdę na polieyi, 
Będzie z tego dobry kram! 

Ale szedmi einspennery 
W koło do mnie stali wraz... 
Hałt! cosz strzeli mi do głowy... 
Ja im zrobię fajny szpas! 

"Chodźcie no tu-fijakrowe! 
Już was tutaj nie trza stać... 
Ja "was płace—jedźcie sobie, 
Państwo będzie tutaj spać!" 

Pojechali. Ja zaczekam, 
Coby satisfakcje mieć... 
Mnie wyrzucać z przed kolacje... 
W oczy całe miętkie płeć!?... 

Za godziny-dyszcz się leji. 
Błoto po kolano dość... 
Ja ze śmichu urwał boki, 
Jakasie zrobiała złość!... 

Wszystki wyszli sobie z balu 
W białe suknie w letkie szal.-
"Drynda! fiakier! gdzie einspener?" 
Teraz macie takie bal! 

Mało trochanie wszczeknili! 
Pan Flesch krziczał: "Ja go "wim! 
To ten, co ma u mnie sprawy! 
Już ja dobrze zrobi z nim!" 

Zakasali się po łokieć... 
Krzyk, harmider, płacz i wstyd... 
Wody im się ponalało— 
Taki zemste zrobiał-żyd!—Śmigus. 

Nie czytaj! Nie myśl! Nie wierz! 
Czy ci teraz lepiej? Wy kobiety, 
które myślicie że patentowe medy
cyny są humbugiem, a Dra Pierce'a 
skuteczne recepty największym hum
bugiem ze wszystkich (ponieważ naj
lepiej są znane) — czy otrzymaliście 
lekarstwo w które "wierzycie"? 

"Nie chcieć" to bardzo łatwo w tym 
świecie. Podejrzenie przychodzi prę
dzej niż ufność. Lecz powątpiewanie 
— trochę wiary — nigdy nie wyle
czyło chorej kobiety, — a "Skutecz
na Recepta" [Favorite Proscription] 
wyleczyła tysiące delikatnych, sła
bych kobiet, co daje nam pewność iż 
nasza "Recepta" jest lepsza niż wa
sze "nie wierzę." Jak wy tak i my 
jesteśmy uczciwi, to więc porozu
miejmy się wspólnie. Sprobójcie 
"Dr Pierce's Favorite Proscription," 
a jeżeli wam nie pomoże, to dosta
niecie pieniądze nazad. 

Jeżeli dowody są tak łatwe, czy 
możecie wątpić. 

Małe ale czynne — są pigułki 
"Dr.Pierce's Pleasant Pellets." Isaj-
lepsze pigułki na nerki i łagodne a-
le dobrze przeczyszczające, regulują 
i wzmacniają kiszki, żołądek i nerki., 

DLA NOWYCH ABONENTÓW. 

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 dae do przeczytania swym znajomym lub sąsiadom, 

THE AMERYKA CO.,140 St. Clair TOLEDO, 0. 

Kt 

NIE ZAPOMINAJCIE ZABACZYĆ 

W SAMARYTAN 
Króla Lekarzy! 

r:6ry powadą dyplom z Kolegjum Marsh "a z Al
bany, N. Yjest specjalistą na cierpienia 

ó c z  i  u s z ó w .  
On powie każdemu na jaką choroby 

jest chory, nie pytając się o nic. 

P o r a d a  d a r m o .  
Nie podejmuje 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 wszystkie choroby 
chroniczne. Choćby inni doktorzy u-
zna^ ęh®r°bę za ^ niewyleczoną, to Dobry Samarytanin może wam 
pom z. lysiące ludzi już wyleczył, którzy długo cierpieli, a nie mogli 

yc przez innych lekarzy wyleczeni. Ludzie ci wszędz :e rozgłaszają imię 
oJ ? ego Samary taninach swym znajomym go polecają. 

^eczy on wszystkie zastarzałe choroby, ściśnienia epileptyczne, spazmy, 
para iż, dychawicę, reumatyzm, nieregularność systemu, ból głowy, neu-

krosty, skropuły, katar, cierpienia żołądka, dropsię, choroby 
Kiszek, słabości kobiet i wszystkie choroby prywatne. 

Hemoroidy leczy łagodnie, bez noża! Słabości kobiet leczy sku
tecznie bez żadnych operacji! 
j ^>rac'a prywatna i w sekrecie zachowana. Jeżeli nie może kto przyjść do 
^o ora osobiście, to może napisać swój adres, wiek i trochę włosów, oraz 
^ cen . markę pocztową, to natychmiast dostanie odpowiedź listowną. 
Y\ szystkie listy należy adresować: 

J. H. ANDREWS. M. D.. 607 Monroe st\ Toledo. 0. 
DOBRY SAMARYTANIN będzie się zatrzymywać pod tym adresem wTole-

°'a o ^-° ^aJa i będzie przyjmować chorych od godz. 7-cj ra
no do 9-tej wieczorem. Kancelarja otwarta cały dzień w niedzielę. 

SPKZĘTY DOMOWE NA WYPŁATĘ. 

Meble 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. 

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 ód 25c do 
50c para, skurkowe walwetowe i gumowe. 
Męzkie pantofle waiwetowe, 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. 

W I E L K A  R A D O Ś Ć  
Panuje pomiędzy tymi, którzy zapewnili sobie ognisko domowe w pols

kiej kolon j i 

"Poznań," Clark Co., Wisconsin, 
Albowiem wkrótce rozpoczniemy budować tam kościół polsko-katolicki. 

W ubiegłym roku, zakupiło tamże grunt przeszło 100 familij polskich, bo 
przekonali się, że grunta w okolicy tej dobre, porosłe pięknym lasem, ż© 
tylko od ^ do 5 mil angielskich są odnalore od miasta, targu, stacji kole
jowej, wielkich pił i tartaków i kościoła; że ziemia ta, zdatną do uprawy, 
bo rodzą się tam wszelkie gatunki zboża tak jak w Polsce, że drzewo pięk
ne i sprzedać można za gotówkę. 

Kolon ja ta ma wielką przyszłość przed sobą, a w kilka lat będzie jedna 
z największych polskich osad w Ameryce. Gruntu mamy jeszcze na kilka 
set farm, a sprzedajemy go iod $6 do $12 za akier, na długi czas do wypła
ty, tak że najbiedniejszy może w kilku latach stać się panem własnego 
zagonu. .. n 

Mapy, opisy i bliższe szczegóły o gruntach tych przesyłają bezpłatnie 
za odebraniem adresu: •-st , . v 

S  L U  PE  C K I  &" 6 0 M  P A ¥Y V 
412 Mitchell Str., - - MILWAUKEE, WIS. 

"BEST" SHORT-HAND SCHOOL. 
lUUPRZEĆIWKO POCZTY, RÓG MADISON I SUMMIT UL., TOLEDO, 
Naszo raty za naukę są umiarkowane; tylko kompetentnych nauczycieli, 

zatrudniamy. Nasza szkoła jest uważaną przez wszystkich za naj-
epszą. Dla 79 uczni, którzy do naszej szkoły uczęszczali w ubiegłym roku* 
wystaraliśmy się o dobre zajęcie. Szkoła otwarta wieczorami i w każdy dzień. 

Telefon No. 708. BRACIA MELCHIOR, Właściciele. 
W ostatnich kilku tygodiiiach.wystaraliśmy się o posady dla 19 uczniów-


