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•Ton'*' 
-NATURALNK LEKARSTWO NA— 

Taniec sw. Wita, spazmy, 
epileptyczne napady, 

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

lancholię, wielką chorobę i 
zawrót głowy. 

Xekaretwo to oddziaływa wprost na nerwy,nBpok&j 
ja wtuwlk* drafcliwoM, wzmacnia nerwy 

i jest zupełnie hezpiec/.nem, przy-
jcnmcni i nad or ukuteczneui. 

Tinltc Sw. Wita wyliczony! 
8 ST. ANOURAS, CAL. CO., Cal., w lutym 1389. 
Mój chłopak, 13 lat., tak był od niego opanowa

ny, te od 2 lat nic mógł chodzić do szkoły. 2 bu
melki Pastora Ko-niga medycyny na nerwy przy-
wróciły mu adrowic i teraz znów chodzi do szkoły. 

MICHAEL O'CONNEL. 

Cudowny skutek. 
RADOM, III., W Wrzeftniu 1889. 

Ks. P. Sebastian pisze: Koeniga medycyna na 
nerwy wywołała tu cudowny ukutek na dziew
czynce 9 lat, która miała epileptyczne napady co-
d/.ioń od pierwflzogo roku, czasem 9 rasy na 
dzień. Nic jej nie itomagalo, lecz gdy zaiytapter-
wszą lyfcecukę Kucniga medycyny, ataki uetąpily 
na zawsze. 
WJ, cierpiącym na nerwy na 2sj 
i1*!!!!' p'/yslflinj' franko po nadesłaniu a 
a "-u, a U203IM pacycntoui także me-
-• ryn.; «:uy DAUMO. 
« »" " . i. i; ««'vca m.-i c(l 10 lut wyrabJir? pmej 
i,. - i.uchc >v Kort \V«i iie, lud. u tuia;: za jo-

Koenig Medicine Co.. 
'v, y.A'l -"in M. cor. Clinton St, Chicago, HL 

>i>r/.(-<liiw<inii w upti-kach. 
Crwi f UK) za butelkę. ii za 'J5.00. 

"*i buteluy. a •/* fHiUOi 

W Toledo sprzedają,: 

flolily Sc Co., e02So, St. Clair. 

A M E R Y K A .  
140 St. Clair st. Telefonu No. 860 

Z MIASTA I OKOLICY. 

W. N. 0O\ANT. J. A. CoN ANT 

w v ni b i n j ą 11 a j p i ę k u i c j s z c 

M E B L E  
Domowe, biurowo 1 bmikowe, 

ora* lustra, niatarace, kurtyny, krsewła 
wyściełane, układano ICftka i kanupy, eto. 

Piniewa* nami wyrabiamy niobie, to sprzedaj* 
my je t.imej nl« kto inny w mieńcie. I'r:'.yjdźcia i 
I rzekonajcio «iq. 

>*ar. ul. HuiiiinU, Adams i Witter. 
Polacy k Sinej » ar»ły mogą swe oboŁuluuki ao-

•tawluć u p. Wiktora Mai lacha. 

100 
Dobijoh 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
trudniam! polskie nauczycielki do u-
dzielania lekcji niewiastom chcącym 
uczyć się szycia na maszynie. 

Przyjęlibyśmy kilku polskich a-
gentów do sprzedawania naszych ma
szyn. 

Zgłosić się do 

A. AUSTIN, 
817 Adama nl.« TOLEDO, O. 

. LOTY! LOTY! LOTY! 
fr* Loty w bliskości kościoła pol-
w skiego św. Jadwigi. ^ 

8 lotów 510x127 stóp. M 

0 lotów 30x 120 stóp. NQ 
x ił loty 30x130 stóp. >. 
^ Te 17 lotów chcę sprzedać t* 

jak najprędzej, i ceny są jesz- ^ 
^ cze bardzo niskie. ^ 
^ Przyjdźcie i przekonajcie się, w 
je jakie ustępstwa mogę wam zro- ^ 
w bić. Korzystajcie z czaml c 

A. A. PARYSKI, 
140 St. Clair HU, Toledo, O. 

W 

J. JACOBI, SUJPT-, C- M.C0QHL1N, BEKR. 

The Bukeye BrcwingCo. 
—Wyrabia najlepsze piwo— 

Lagrowe, Pilm'iskie i Ex portowe 
Róc, Ui.. CiiAiti'LAiN I BRUSH, 

TOLEDO, — — - OHIO. 

<LK0. SUULTZ, 
Manager. 

WM.SIUISIST, 
Snpermt'd THE 

EAGLE BREWING COMP. 
IVyrabia najlepsze piwo. 

LAUROWE, PILZENSKIE, WIEDEŃ
SKIE I BUTELKOWE. 

Obstalunki Spiesznie załatwiami. 

OFIS: 725 Michigan nl, i Champlain 
Piotr Iienk, prez. Jan Huobnor, mijit. 

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

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

RÓlł DIVISION I HAMILTON. Telefon 8»5. 

W. BOARDMAN, 
409 S(. Clair st., Toledo, 0. 

——wyrabia 
Dla Tcvnirzystv) i osób prywatnych 

Pieczęcie i stemple, 
Ze Stali lub z (tumy—po Mgielaktt lub po polsku. 

—WYPRZEDAŻ HEBLI— 
z powodu wyprowadzki. 

Boniewa* miiHimv *tą wkrót<» praeproivadaitf z 
Obeciiwo miojaca, wiąc meble waselkiego 

rodsaju wyprzedajemy 

—ZA PÓŁ CENY— 
Hillebrand Brwî  «#ó S. St. CLoir ul. 

Uczciwa praca popłaca. 
Największy dom murowany w pol

skiej paraf ji Św. Jadwigi, to własność 
Jana Wo/niaka, młodego przemy
słowca polskiego, liczącego dopiero 
21 lat. To prawie rzeczy niesłycha
ne, żeby w tak młodym wieku czło
wiek dorobił się $8,000 z dziesięciu 
palcy. Jak on więc tego dokazał? 

Przyjechał do Ameryki •? rodzi
cami, kiedy liczył dopiero 0 lat. Ro
dzice go posyłali do publiczne1) szko-
ły, gdzie rozumu nie tępiono, ale 
rozwinięto. Poznał świetność\świata, 
nabrał chęci do wyrobienia i z siebie 
nzłotmeka. Rodzice go z początku na
wet tamowali w postępie i wysłali na 
farmę, aby polot myśli wybić mu z 
głowy. Lecz Stało się przeciwnie. 
Myślał o przyszłości nieustannie; wi
dział że mu nikt dopomagać nie bę
dzie lecz sam o swych siłach iść mu
si, więc zapracowane pieniądze o-
szczędzał. Z zarobionem groszem 
przyjechał do miasta, kupował książ
ki, uczył się i handel polubił. Wy
pracowawszy się tak, dostał się za 
subjekta w handlu korzennym. 
Uczciwie pracował dla swego praco
dawcy, a z tej pracy odnosił wielką 
naukę. Zaczem doszedł do 20 roku 
zaoszczędził sobie $1,200. Z ty mi pie
niędzmi otworzył grosernię i saloon 
na własną rękę, trzy lata temu. W 
przeciągu tego krótkiego czasu na
był narożnikowy kawał gruntu i 
murowany dubeltowy dom, co razem 
jest warte przeszło $8,000, oprócz 
groserni i salonu. 

We wtorek odbędzie się ślub pa
na Woźniaka z panną Franciszką 
Keith, w kościele św. Piotra przy 
St. Clair ulicy. Panu Janowi i jego 
nadobnej małżonce życzymy i nadal 
jaknajlepszego powodzenia i szczęś
cia! 

Cyrkniarze z Washington!!. 
W ubiegłym tygodniu wszyscy 

mieszkańcy Toledo dostali od rządu 
z Washingtonu cyrkularz, który mu
si być wypełniony i odesłany na po
wrót pod karą 1(H) dolarów. Każdy 
musi wypisać na nirn ile ma długu 
na posiadłości, ile dcm i lot jest 
wart, ki«U| myśli spłacić dług, etc. 
Polacy którzy odebrali taki cyrku
larz, niewiedzieli jakie on ma zna
czenie, więc jeden z nich zaniósł go 
do pewnego salonisty polskiego, 
który, przejrzawszy, powiedział, że 
"jest to petycja przeciwko salonis-
tom i każdy kto nie chce, aby salony, 
były, ma się podpisać i odesłać na-
powrót do Washingtonu, lecz nie 
potrzebuje tego czynić, jeżeli nie 
chce." My zaś także przejrzeliśmy 
i zawiadamiamy rodaków, iż każdy, 
kto nie będzie chciał owego cyrku-
larza wypełnić, zapłaci 100 dolarów 
kary. Ci zaś, którzy nie umieją go 
wypełnić, mogą iść z nim do B. Dał
kowskiego, 215 Hausman ul. 

Wypędzeni z komornego. 
Matka z pięciorgiem małych dzie-

ci wypędzona została z komornego! 
Biedna rodzina robotnicza zamiesz
kiwała w domu bogatego irlandczy-
ka przy Euclid ayenue w East To
ledo. Zabrakło im nareszcie na życie 
i płacenie komornego, więc mąż u-
dał się w świat, kilka tygodni temu, 
aby poszukać pracy i na rodzinę za
pracować. Lecz zaczem przyszła po
cieszająca wiadomość od niego, gos
podarz zniecierpliwił się i matkę z 
pięciorgiem małych dzieci — wyrzu
cił na bruk! Musimy ze wstydem do
dać że ten gospodarz jest katolikiem 
i co tydzień regularnie zajmuje naj-
piewsze miejsce w kościele! Biedną 
rodziną zaopiekowało się Towarzyst
wo Opieki nad Ludźmi. 

Nowe Towarzystwo. 
W ubiegłą niedzielę po nieszpo

rach młodzi polacy w parafji Sw. Ja
dwigi zgromadzili się do sali szkol
nej i zozganizowali Towarzystwo, 
któremu dano nazwę św.Kazimierza 
Królewicza Polskiego. Zapisano od 
razu nazwiska 2U członków, a spo
dziewać się można, iż wiele więcej 
przystąpi na jutrzejszym mityngu. 
Urzędnikami wybrani zostali: J. Wa
chowiak, prezydent; St. Frankowski, 
vice-prez; M. Murawski, sekretarz; 
lv. Lewandowski, skarbnik. Wstęp
ne do Towarzystwa wynosi 1 dolar, 
a wpłata miesięczna 25 centów. 

Craig Oil Company. 
Dwie nowe firmy powstały w To 

ledo z wielkim kapitałem, bo $250,-
000. Akcjonarjuszami w obóch fir-
mach są ci sami kapitaliści, a miano
wicie: Józef W. Craig, August J 
Minkę, Tomasz J. Watson, Jan H. 
Coul i .Tan S. Ashbrock. Jedna firma 
nazywa się Craig Pipe Line Co., 
a druga Craig Oil Co., a obie będą 
działać solidarnie, mianowicie wyra
biać będą olej i rurami dostarczać go 
do fabryk. 

Nowy stor szewski. 
25c. zaoszczędzicie na dolarze, ku

pując obuwie w nowym storze szew
skim Davis'a, 309 Cherry st., blisko 
Summit. 

KIND, AUtiSBACH & 
-SPRZEDAJĄ TANIO— 

Wapno, Piasek, l einent, Plajster, 
Rurv odch )flowe, CVgly zwyczajne 

I wypaione, ltury do pieców, etc., etc. 
Telefom; >'o. l£31. 

DROBNE WIADOMOŚCI. 

Po zabezpieczenie od ognia i nie
ruchomości zgłosić się do "Ber+a" 
Dawsona, 2 Drurnmond Block, przy 
ul. Madison, naprzeciw Poczty. 

E. H. Funk, któremu zawdzięczać 
należy, że kolej zbudowana została 
do Air Line Junction, generalny za
rządca Wystawy Toledoskiej, umarł 
dnia 17 Kwietnia. 

Nowy sędzia policyjny Sala suro
wo karze pijaków, awanturników 
szulerów. Strzeżcie sie! 

131-151 ST. CI-A1R I I. 
Pomiąday mostami. 

Gry piłkowe nie będą się odbywać 
w Toledo tego lata. Dzięki i zato. 

We środę odbędzie się ślub Dra 
Borysowicza z panną Klementyną 
Dydzińską w Nanticoke, Pa., dokąd 
Dr. B. wyjechał dziś rano. Powróci 
do Toledo z małżonką w przyszłą 
sobotę. 

Pan Michał Jagła prosi o sprostowa
nie wiadomości o awanturze na wese
lu, jak następuje: Ze Józef Zieliński 
nie miał noża przy bitwie, że pan 
młody nie nazywa się Nowak lecz 
Piekarski, a całemu zajściu najwię
cej winien Dzikowski, że z pijanym 
zaczynał. P. Jagła sam się do winy 
przyznaje, tak jak było podane. 

Pracę przy brukowaniu Cherry u-
licy rozpoczęto w bieżącym tygod
niu. Zatrudnieni są prawie wszyscy 
Doiakami. 

Polacy i niemcy zamieszkali przy 
prawej stronie Hausman ulicy? dos
tali rozkaz od władzy miejskiej, aby 
swe stajnie i płoty wyprowadzili da
lej na loty, gdyż przy własczyli sobie 
12 stóp gruntu przeznaczonego naa-
leję-

Jutro odbędą się mityngi Tow. 
Św. Wincentego a Paulo i Młodzień
ców Sw. Stanisława. 

Przyjdźcie zobaczyć nowe materje 
czarne. NEUIIAUSEI. Buos. 

Pytajcie się w groserni o drożdże 
"Fermentum Compressed Yeast" bo 
to są najlepsze i rekomendowane 
przez unie robotnicze. 

Nowy major dobrze rządzi miastem: 
szulerzy zostali poaresztowani, szyn-
karze w niedzielę trzymają knajpy 
zamknięte i domy zgorszenia znajdu
ją się nareszcie w niebezpieczeń
stwie. 

Zobaczcie nowe pantofle po 50c. 
u G. F. Tanner'a 607 Summit. Prze
konajcie się, że nigdzie takich dob
rych nie dostaniecie tak tanio. 

Odebraliśmy świeży zapas nowych 
sukień damskich i pięknych m&te-
rjałów. NEI HAUSEL BROS. 

Pytaj cie się w groserui o mąkę: 
"Choice Patent," 
"Harvest Queen" lub 
"Roller King." 

Bechtol, Carney & Co., Toledo. 

Pp. C. A. Snow & Co., adwokaci 
w Washington, D. C., kilkoletnią 
praktyką wyrobili sobie dobrą opinję 
między wynalazcami, gdyż najprę
dzej mogą się wystarać o patent na 
jakikolwiek wynalazek. 

Czy potrzebujecie cokolwiek z że
lastwa? Piece kuchenne, wiadra, ło-
paty, gwoździe, narzędzia rzemieś
lnicze, sprzęty domowe, żelazne i 
blaszanne, etc., najlepiej kupować 
u Weeber & Parson, 1(X)7 Cherry st. 

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

NEUHAUSEL BROS. 

Gdzie tania grosernia'? Jeżeli po
trzebujecie cokolwiek z groserni, 
mąkę, naczynia domowe, albo mięso, 
to najtaniej dostaniecie u Holtgreive 
& Feiłbach,No. 11 Superior st. Mar
ket Space.3/. Cichy, polski klerk. 

Po karpety, firanki, rolety idźcie 
do NECHJCUSEI. BROS. 

Apteka polska, Prinz,557 Nebraska 

Kołdry i ciepłe okrycia wyprzeda
jemy bardzo tanio. NEUHAUSEL BROS. 

Zelaztwo wszelkiego rodzaju naj
taniej można dostać u Weeber & 
Parson, 1007 Cherry st. 

Damskie kamaszki skórkowe 
$ 1.50. Idźcie je zobaccyć u Geo 
Tannera, 607 Summit. 

O bu w ie dla dzieci, które wytrzy
ma mokrość i błoto, bardzo tanio u 
Geo. F. Tannera, 007 Summit. 

> Idźcie zobaczyć nowe materje na 
dflknie w rozmaitych kolorach u -

KEUHASEL BROS. 

Ubrania męzkie na obstalunek naj -
lepiej i najtaniej można dostać u 
AMERICAN TAILORING Co., 205 Sum
mit ul. 

Obuwie dla robotników, od $100 
para i wyżej. Każdego potrafią za
dowolić. Geo. F. Tanner, 607 Sum
mit St. 

jniED. PREECE, 

RZEŹMK,lló Franklina 
Sprzedaje hurtownie i 

cząstkowo najlepsze mię
so, kiełbasy i wieprze w 
całkości. 

Przyjdźcie i przekonajcie shg. 

150 LOTÓW 
po cenach bardzo niskich, na dłu

gą wypłatę. 
Sprzedaję Karty Okrętowe, 

Wynelam pieniądze do Europy i ściągam takrwe. 
Pośredniczą przy wyrabianiu dokumentów praw
nych i hypotecznych, oruz w sprawach sądowych. 

G r o s e r n i a  i  S a l o o n .  
Mąka i pafza. Towary zawsze świeże w dobrym 

fatunku. Ceny umiarkowane, usługa pośpieszna 
grzeczna. Popierajcie Rodaka! 

J. WASHNECK; 
3031 Lagrange st., Toledo, O. 

FRANCISZEK ZIELIŃSKI, 
POLECA RODAKOM 

Grosernię, Saloon i Salę do Tańca. 
Utrzymuje 

Najlepsze wiktuały, "Najlepsze trunki. Najlepsze 
cygara i tabaką. M kąchleb. 

MEDYCYNY PATENTOWE I ZIOŁA. 
Pytajcie sią o "EXPELER," najlepsze lekarst

wo na bóle. 
C E N Y  N A J N I Ż S Z E .  

Przyjdźcie i przekonajcie się. 
FR. ZIELIŃSKIi 

Nar. Jnuction i Forrer, TOLEDO, 0. 

JJARCIN MALLACH, 
Poleca Rodakom dobrze zaopatrzoną 

(Irosernię, Saloon i Skład rzeźnicki. 
Polskie kieioasy, świeże i szmaczne. 

Mąka i pasza. Towary zawsze świeże w dobrym 
gatunku. Ceny umiarkowane, usługa pośpieszna i 
grzeczna. 
NO. 11011103 Blum TOLEDO, 0. 
rog Fender ulicy -

^NTONI A. KUJAWA, 
Sprzedaje Karty Okrętowe, 

Wysełu pieniądze do Europy i ściąga takowe. 
Pośredniczy przy wyrabianiu dokumentów praw
nych i hvpotecznvch", oraz w wprawach sądowych. 

R O S E R N I A I S A L O O N. 
Mąka i pasza. Towary zawsze świeżo w dobry iH 

gatunku. Ceuy umiarkowane, usługa pośpieszna 
i grzeczna. Popierajcie rodaka! 

ANTONI A. KUJAWA, 
No. 1343 Vance ul., f/"l T TP T\Ch 
C'or. Junction ave. J. \J litUU^ \J. 

^OJCIECH PUTZ, 
POLECA RODAKOM 

NOWĄ GROSERNIĘ .*. I .-. SALOON, 
Towary świeże, ceny niskie. 

Przyjdźcie i przekonajcie się. 
Róg Junction are. i Hamilton ulicy. 

JACOB POOL, 

Zegarmistrz i jubiler, 
ROBI I REPERUJE 

Zegarki, zegary ścienne, pierścionki, obrączki 
ślubne, bransoletki, kolczyki, etc. 

po najtańszych cenach 
1117 Cherry nl., Toledo, O. 

gAM T. F1SK, 
WYSEŁA PIENIĄDZE DO EUROPY 

—i sprzedaje— 
KARTY OKRĘTOWE. 

311 Madison ulica, obok Poczty. 

"Y^ESTERN MANUF. CO., 
RÓG ULTC WATER I VINE. 

Telefonu No. 186 
Okienice, ramy, drzwi gonty, heblowane deski i 

wszelkiego rodzaju dzewo budelcowe. 
Ceny umiarkowane- Firma ta egzystuje od r. 1870 

yjf H. H. SMITH & CO. 

SKŁAD DRZEWA 
Budulcowego. • 

Heblowane deski, drzwi i okienize. 
RÓG WATER 1 CHERRY. Toledo, O. 

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 KARETY 

Na pogrzeby, wesela, etc- Zamówienia wypeł
nia starannie i pospiesznie. Telefonu No 306. 
814 i 816 Cherry ulic" TOLEDO O 
Oraj 325 South Erie ul. u' 

M. SEYFANG & CO. B RED.BEYFANO. 
—Sprzedają po cenach liurtownvch 

SUCHARKI,CHLEB,CIASTA I TORTY, 
Oraz ser szwajcarskie śledzie suszone, sardyn

ki, ostrygi marynowana, flaki, etc. Odwozimy to
wary każdemu do domu. 

17 i 19 Market Space, TOLEDO, O. 
ODPOWIEDZIALNA FIRMA. 

pHAS J. KIRCSHNER & CO., 
BIURO HANDLOWE, 

Agencja dziarżawienia domów i 
sprzedaży nieruchomości, 

Bi iiro NotarjalAe i Prawnicze. 
No- 512 Madison str., ~ 
Telefonu No 685. TOLEDO, O. 

JOHN CAVANAUGH, 

Cieśla, budowniczy i kontraktor. 
Wszystkie obstalunki wykonywam starannie 

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

TSdEFOND NO. 972. 
Rezy encja i warsztaty, Róg ulic Hicks i 22-giej. 

QH10 & MICH. PAPER CO, 
IIURTOWNA I CZĄSTKOWA SPRZEDAŻ 

Papieru materyałów pisieinnych. 
Blanki, rejesty, książki handlowe, tutki i t. p. 

F. A.MEBIKEL Sc CO. 
Telefonu No. B53. 

'UA Summit sir.. TOLEDOy O. 

pYTAJCIE SIĘ \Y GROSERNI 
O CHLEB I CIASTA, 

Wyrabiane w piekarni 

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

608 ADAMS ST. 
W. P. BRENZINGER, 

Telefon No. 'J80-

JAN OKOŃSKI, 
—Poleca Rodakom— 

NOWĄ GROSERNIĘ I.*. SALOON. 
Towary świeże w dobrym gatunku 

CENY UMIARKOWANE 
Przyjdźcie i przekonajcie się. 

JVĆ>. 2255 Blum st., TOLEDO, O. 

rpAFELSKI I KWIATKOWSKI, 
—polecają s-wój— 

SKŁAD RZEŹNICKI 
Dobre kiełbasy polskie, kiszki, 

szynki, codzień świeże mięso. 
CENY UMIARKOWANE. 

1341 Blum cor Junction TOLEDO, O* 

/ 

D O  G O S P O D Y Ń .  
Czy lubicie dobry, słodki, zdrowy domowy chleb? 

i?? 

Pytazcie się ti.swego grosernika o młodzie tz. 

" F E R M E N T U M  C O M P R E S S E D  Y E A S T  
Które są najlepsze i najpewniejsze. 

Jedyne ZGĘSZCZONE MŁODZIE, które potwierdzają i polecają 

do użycia wszystkie związki robotnicze. 

Na sprzedanie ma WIKTOR MALLACH, 1343 Nebraska Ave. 

OFIS GŁÓWNY: 425 St. Clair ulica, Toledo, O. 

K S I Ę G A R N I A  P O L S K A  
Ign. Kaminskiego, pod No. 171 Dexter ul. w Toledo, Ohio, 

UTRZYMUJE NA SKŁADZIE 
Książki do nabożeństwa, powieściowe i szkolne, 

Obrazy Świętych Pańskich i narodowe. 
Ramy do obrazów, w wielkim wyborze. 

Rzeczy Religijne: Kropielniczki, Krucyfiksy, Różańce, i temu podobne rzeczy. 
MATERJAŁY PIŚMIENNE I POTRZEBY SZKOLNE. 

UgpNa obstalunki maluję chorągwie kościelne i narodowe dla Towa
rzystw, oraz figury w kolorach; portrety powiększam z fotografii do na* 
turalnej wielkości. CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

O S T R Z E Ż E N I E .  
Strzeżcie się tych agencików, którzy mówią, że mogą wam sprzedać 

szyfkarty, a nie dadzą po odebraniu pieniędzy, wydrukowanego kwitu i 
szyfkarty od kompanji. Tacy agenci mogą was oszukać; dadzą wam kwit 
wypisany przez samych siebie, ale szyfkarty nie rnogą wam wyrobić, jeno 
zanoszą pieniądze do niemców i żydów, którzy robią z waszym ciężko za
pracowanym groszem to co im się podoba. 

Sprzedaje szyfkarty na 

Najlepsze i Najbezpieczniejsze Parowce 
pocztowe, amerykańskie i europejskie, a pomiędzy innymi i na tak zwaną 

Z każdym się obchodzę rzetelnie i na żądanie pokażę wszystkim wy
kupującym szyfkarty, wyraźne pismo od kompanij, które świadczy, że je
stem jedynym upoważnionym agentem polskim w paraf ji św. Jadwigi. 

Wysełam pieniądze do wszystkich stron Europy za małą opłatą. 
Ofis mój otwarty jest w każdy wieczór od 7-mej do 9-tej godziny, a 

w niedzielę od 2-giej po poł. do lOtei wieczorem. 

M .  B R Z E C Z K A ,  
215 Hausman ul., Toledo. 0. 

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-

OKRĘTOWE 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-
PIENIĄDZE. 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
nia nieruchomości i domów od cgnia w najlepszych 
towarzystwach. 

Najmajętniejsi i najodpowiedzialniejsi ludzie w To
ledo powierzyli mi sprzedaj ich lotów i domów, z któ
rych dużo mam w polskich dzielnicach. Hypotekajest 

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

Z uszanowaniem, 

KAŹ. CZARNECKI, 
1157-1159 NEBRASKA AYE. 

R0(j UL. H0ACI, 

FEJERKASA. 

DOMY I LOTY. 

i Godziny biurowe: 
•< Rano od 7-mej do 10-tej 
I Po połud. od 2 do 8-mej. 

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, 
POLSKI DOKTÓR JJ. 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 od źapoju 
[pijaństwa]; wyprowadza wszelkie nieprzyjemne plamy na ciele, brodaw
ki, narosty, dokuczliwe mazole na nogach, przywraca utraconą miłość w 
małżeństwie lub po za kresem tego. Przyjmuje chorych w swoim ofisie, 
jak również W feiżdą porę dnia i nocy gotów jest przybyć do domu na 
żądanie. 

* NUMER TELEFONU 819. 
Ofis: 553 Nebraska ave., Toledo, O. 

V 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 ętapiąć łat
wiej, postanowiliśmy wydać jeszcze nadzwyczajne premium. 

Sto kawałków mydła po 5e. kosztowałoby was w groserni $5.00. Otóż 
my damy każdemu nowemu abonentowi 100 kawałków mydła i gazetę z 
dodatkami, przenumerata której wynosi $1.50, razem za $4.00. 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 jest 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 STB., TOLEDO, O, 


