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Z TOLEDO I OKOLICY 

Ksiądz Danenhoffer powraca do 
zdrowia. 

F. Janicki został aresztowany za 
pijaństwo. 

Na kompanię Robisona coraz czę
ściej uskarża się publiczność. 

Budowa hotelu "Victoria," miejsca 
letnich wycieczek już na ukończeniu. 

Donoszę Szanownej Publiczności, 
iż otworzyłem Grosemię, Saloon i 
Skład Towarów Łokciowych pod n. 
1253 Vance st. Grosernia moja za
równo jak i Saloon zaopatrzona jest 
w najlepszy i najświeższy towar. 
Sprzedaję także wszelkiego gatunku 
materye na suknie po cenach tań
szych niż gdzieindziej. J. Krzeiciń-
ski, 1253 Vance 

Kasa miejska nie bardzo świetnie 
stoi. Miasto żąda od powiatu $50,000 
pożyczki. 

Ferdynand Gillman, który zastrze
lił przypadkowo J. Taufmana został 
uniewinniony. 

W Boody House popisywał się w 
sobotę Mr. B. T. Perry, jako niezwy
kły billardzista. 

J. Konczal spłacił swego wspólni
ka M. Cichego i grosernię sam pro
wadzi. 

W niedzielę tramwaj na ulicy Ne
braska, potłukł niebezpiecznie 3-let-
nie dziecko pp. Okońskich. 

Kalendarz Amerykańsko-Polski, 
illustrowany, na rok 1893-ci, wyj
dzie w Listopadzie br., jako bezpłat
ny dodatek do gazety "Ameryki." 

N&sprzedaż tanio, dom o pięciu 
pokojach, przy Dexter ulicy, blisko 
Lagrange. Cena $785; warunki $50 
gotówką naprzód, resztę po $8.00 
miesięcznie. I. H. Detwiler & Co., 
224 St. Clair st. [obok poczty.] 

Dziewczyny kochają się podobno 
najłatwiej przy świetle księżyca!.. 

Ignacy Gołębiewski, z ulicy Vance, 
opuścił swą żonę i dziecko. Wyjechał 
niewiadomo gdzie. 

M. Bienkemu ukradł złodziej dya-
mentową szpilkę z krawata, a detek
tyw odnalazł ją... w bucie innego 
człowieka! Też magik nielada. 

Na sprzedaż.— Dom o trzech po
kojach, nowy, za cenę $600, warun
ki spłaty $100 w gotówce i po $9.00 
miesięcznie. Dorn ten jest przy Ha
milton blisko Pułaski. Zgłosić się do 
I. H. Detwiler & Co., 224 St. Clair 
st. [tuż obok pzczty.] Bióro otwarte 
co wieczór. 

W. Morri'es, 13 letni chłopczyk 
został zabity przez pociąg Pennsyl
vania kolei na East Toledo. 

Restauratorom tutejszym nie brak 
pomysłu. Oto jako nowość zaprowa
dzili w jadłodajniach elektryczne.... 
wachlarze!... 

Dobry polski rzeźnik znajdzie za
trudnienie w jatce pana Urbajtisa, 
2926 Lagrange ulica, róg Thompson. 
Zgłosić się natychmiast. Pisać pod 
adresem: Fr. Urbajtis,2926 Lagrange 
St., Toledo, Ohio. 

W Put-in-Bay założono restaura-
cyę dla Wstrzemięźliwców. Prowadzą 
ją same kobiety, które w potocznej 
mowie nazywamy w takich wypad
kach "cranks." 

Towarzystwa polskie: Jana III So
bieskiego, św. Józefa i Rycerze Ste
fana Batorego urządzają wielki pik
nik na d. 4-go Lipca w "Cottage 
Grove," przy Comstook ave. Zaba
wa będzie z muzyką i tańcami. Wej
ście wolne dla wszystkich. 

Pan Jarecki, właściciel wielkich 
fabryk w Pittsburgu i w Toledo,skar
ży miasto o $16,618.83 należytości z 
procentami. Twierdzi on, że dostar
czył miastu rury gazowe za tę sumę, 
która do dziś dnia nie została zapła
coną. Sprawa jest rzeczywiście inte
resującą. 

Nowa jatka otworzoną została 
przy rogu Lagrange i Thompson 
ulicy (za polskim nowym kościołem). 
Mięso zawsze świeże; mam na skła
dzie szynki, mięso na rosół, mięso 
wędzone, kiełbasy, słoninę i kiszki. 
Ceny niżkie—a towar najlepszy. Fr. 
Urbajtis. 2926 Lagr&nge ul; 

Kochliwa panna M. Reby, polka, 
zaskarżyła Antoniego Czubek o $5,-
000 za niedotrzymanie słowa iż ją 
poślubi. Panna R. jest sobie wcale 
niczego dziewczyna i przyjęłaby tę 
sumę od któregolwiek mężczyzny, 
któryby był wzajemnym jej afek
tom!... 
4-th July One Fare for the round trip. 

On July 2, 3 and 4 The C. J. & 
M. Ry. will sell special low rate Ex
cursion Tickets, between all stations 
including Cincinnati. Tickets good 
going day of sale and good returning 
up to and including July 5. For full 
information apply to nearest C. J. & 
M. agent or address. 

T? C. M. Schindler, G. P. A. 
Toledo, Ohio. 

Na niezwykłą odwagę zdobył się 
L Rooney, którego wiózł z sobą na 
okręcie z Put-in-Bay jeden z poli-
cyantowi: Gdy okręt zbliżył się do 
mostu kolei Wheeling, aresztowany 
skoczył do wody i zniknął z oczu 
zdziwionemu policyantowi. Zbiega 
jeszcze nie pochwycono. 

Na sprzedaż domek o czterech po. 
kojach, przy Elm ulicy, blisko pol
skiego kościoła na Lagrange ulicy-
Cena $650. Warunki $100 naprzód 
w gotówce—reszta po 10 doi. mie
sięcznie. I. H. Detwiler & Co., 224 
St. Clair St., obok poczty. 

4th of July Excursion Rates. 
The Toledo St. Louis & Kansas City Rail

road, ^Clover Leaf Route," will issue one 
fare Excursion Tickets to all stations on its 
line, including Toledo and St. Louis and in 
addition, various points on connecting 
lines, with special low rate Excursion to 
Omaha, Nebr., and New York City. Dates 
of sale July 2, 3, and 4, return limit July 5, 
except to New York and Omaha a special 
return limit will be given. 

Call on nearest agent Clover Leaf Route, 
or address C. C. JENKINS* 

Gen'l Pass Agent, Toledo, Ohio. 

Do jednej z tutejszych szkół pu
blicznych przyjęto nauczyciela, któ
ry ma pobierać $1,400 rocznej pen-
syi. Wiadomość ta tak rozgniewała 
nauczycielki, że postanowiły... straj
kować. Dostawały one po $700 rocz
nie. Czyżby więc ów nauczyciel do
stawać miał $700 więcej dla tego, że 
jest mężczyzną? Jeżeli tak, to dlacze
go? Jeżeli miasto może wydać 700 
więcej na nauczyciela, to dlaczegóż 
tej sumy nie podzieli na równe częś
ci dla nauczycielek. Kobiety powin
ny dostawać równą zapłatę z męż
czyzną, za tę samą pracę. 

Na sprzedaż—domek o pięciu po
kojach, wraz ze studnią i innemi urzą
dzeniami, wszystko w porządku, na 
Dexter ulicy przy Lagrange, jeden 
blok, od polskiego kościoła. Cena 
$800; warunki: $50 naprzód w gotów
ce, resztę, stosownie do umowy. I. H. 
Detwiler & Co., 224 St.Clairst. [obok 
poczty]. 

Na sprzedaż—Nowy domek. Cena 
25. Warunki $65 naprzód, reszta 

po 8 dolarów miesięcznie. Dom na 
Pułaski ul. blisko Tecumseh. I. H. 
Detwiler & Co., 224 St. Clair [tuż 
obok poczty]. 

COOL SHADE, 
Can be found at Vermillion, O., and 

those who wish to attend the Camp 
Meetings at that place during July 
and August can procure excursion 
tickets via the Nickel Plate from 
June 21st to August 23rd at special 
rates. 

INDEPENDENCE DAY. 
One fare for the round trip between 

all stations on the Nickel Plate on 
July 1,2 & 4. Tickets good until July 
6th. 

James Pilliod, Adwokat. 
Załatwia wszelkie sprawy prawni

cze w sądach amerykańskich i euro 
pejskich. Ofis: Anderson Block, róg 
ulic Madison i Summit. 

Joseph A. Beck, Architekt, 
Ma swe biuro w "A dams Block," 

pokoju No. 8, przy narożniku u' 
Adams i St. Clair. Wyrabia plany na 
budowę gmachów, kościołów, do 
mow, fabryk, itd. Ceny umiarkowa
ne. Proszę polaków o obstalunki. 

Excursion Rates to Omaha. 
On account of The National Con

vention of the Independent Party, 
the C. H. & D. will sell excursion 
tickets to Omaha and return June 29 
to July 2 inclusive at one fare for 
the round trip. Tickets will be good 
to return until July 15th. 

H. A. WERDEHOFF & CO., 
-POLECA POLAKOM-

ŻELAZTWO, PIECIE, BLACllĘ, 
FARBY, OLEJ, WARNYSZ ITP. 

Rury deszczowe i dachówki b. tanio, 
Mo. 708 Junction ave., róę Vance, TOLEDO* O 

KIND, AUGSBACH & Co., 
—SPRZEDAJĄ TANIO— 

Wapno, Piasek, Cement, Plaster, 
Rury odchodowe, Cegły zwyczajne 

I wypalone, Rury do pieców, etc., etc. 

Telefonu No. 1231. 
131—185 St. Clair Ul. 
Pomiędzy mostami Toledo, 0. 

I. B. REINHERZ, 
5 Stiliman St„ - Boston, Mass. 

Bankier i agent pasażerski. 
Tysiące polaków którzy posyłali przez mój 

kantor pieniądze do kraju i Kupowali szyfkarty 
mogą poświadczyć, że zawsze eię obchodzą rze
telnie z mymi klientami, a wszelkie interesa za
łatwiam punktualnie. Jestem głównym agentem 
na wszystkie linie okrątowe, Każdy kto u mnie 
kupi kartą okrątową lub przez mój kantor posyła 
pieniądze, jest pewnym że dostał co żądał. Kan
tor moj egzystuje od r. 1880. 

W. MODZELEWSKI, 
praktyczny 

Cieśla i Kontraktor, 
% 

podejmuje sią 

wykonania wszelkich prac, w zakres 
tego fachu wchodzących. 

53W"ols«y vi- CLEVELAND. 

Na sprzedaż. Nowy domek o 2-ch 
pokojach z lotą 30 x 120 stopach, 
przy Tecumseh ulicy blisko Pułaski. 
Cena $585. Warunki: #50 naprzód, 
reszta po $8.00 miesięcznie. I. H. 
Detwiler & Co., 224 St. Clair ul. 
[obok poczty]. 

4-th of Jnly Rates. 
The C. H." & D. will sell excursion 

tickets from all stations on iłs lines 
to points within a padius of 200 miles 
on its own or connecting lines at one 
fare for the round-trip. Tickets on 
sale July 2nd, 3rd and 4th and good 
returning until July 5th. 

Polecamy 
Następujące książki: 
Kalendarz Amoryknilsko-Polski. 

Zawiera: Wiadomości Uulemlurzowe—\Yspo 
myieui.1 historyczne,przypadujące na każdy dziei 
—Święta katolickie- Konstytucja Stanów Zjed
noczonych—Ogłoszenie Niepodległości—Życiory
sy pan.ijąoch w Polsce (z wizeimikami na od 
dzielnym obrazic)-~StatysiyiM kościoła kutolic 
kiego— Koleje żelazne w świecie—Humor—>aty 
ry--AneUdoiv- -Zawadki— Sensacyjne niałżensiw. 
—Prawa robotnicze w Europie- Zaiobki Kobotni 
ków amerykańskich — Behatyrka kanadyjska-
Prawa obywatelskie w Stanach Zjedli. ~- 1'o'adnii 

firawny—-Niespodzianka na C>wiuzdką lobiazeł-
iteracki]—Anićł Śmierci, powieść wsdioib.ia -

Pierwsi osadnicy w okolicach miasta Toledo—Po 
lacy w Toledo- Konstviucja Po'ska Ss:o >'aja—O 
głoszenia— Kozmaitoeei — Foezje — Ciekawe rze 
czy. Książka ozdobiona iłłustracjami. Cena S0C 

Uwiedziona. 
Nowela przez M. A. Chrostowskie^o. Oryei 

nalny 1 bardzo ciekawy obrazek z życia nowojor 
skie>'o i w OŁ;Ó> amerykańskiego—Zawiera du;.c 
przestróg i nauki: dla robotnikow, matek i córek 

Cena 36c 
Miłość Złodzlejfi. 

Homiii's w iiw'ch częściach yr/.ey. Pononiarie 
Aa. Najnowszy i najciekawszy romans zżycia w 
Rosji.Złodzieje i lichwiarze żydowscy. Cena4B0 

Treściwe Powiastki. 
Zawieraj dużo nauki i pobudek do rozmyślań. 
1. PicjcS Koron, pizezJl. Hod;:iewiczówn*i. 
•J. iMilii[ii Pasterka, przez M. Muhu Kiego. 
3. M?iitlel 'ułański, przez >' Konopnicką. 
4. Konstanty ł.uijrraid. przez .1. Kychepina. 
5. Pani z Ftesl'iem, przez K. Junoszą. 
6. Milo Lee, przez Ant. P>.ryskiego. 
7. Kropla Krwi, przez I)ra B". 
8. Siła Pitjsci, przez K.Zalewskiego 
9. Czarodziejski Obrazek. 

10. Trzej Przyjaciele. 
Oziębię? książek w jednej oprawie. Cena 30C 
tfarja. 
PowiePc' ukraińska.Przez A. Malczewskiego. Je-
en z najcenniejszych poematów w literaturze 
olskiej. Cena 25c 

święcone Kwiecie. 
Powieść L. K. Łazarewicza. Przełożył z Serb 

ekit^o Leon \Vi>«i!ewski. Cena 20C 
Żebrak-Fundator. 

Gawęda klasztorna. Przez W., SvrokomlQ 
Cena .' i0c 

Nasza S/kapa. 
Obrazek z życia ludu polskiego. Charaktery

styka żydowskich lichwiarzy. Przez Marją Ko 
nopnicką. Cena 20c 
Obrazki z Powstania w«r. 1SG3. 

Szczegółowe i najlepsze opisanie powstania 
bitew stoczonvch prze? dzieiiivcl' cvw?.\ Opo 
biadanie przez Jłaocznecro swifldlfn Oenn 250 

A. A. Paryski, PublT, 
140 St. Clair St., TOLEDO, 0. 

JÓZEF MORES 
poleca 

# mmmim HEBLE # 
Kanapy, Komody, Stoły, Krzesła, etc, po cenach 
umiarkowanych. 

—Meble kuchenne bardzo tanio!— 

1086 i 1088 BROADWAY 
Cleveland, Ohio* 

8 T O J  I 

- C Z V 
MASZ • KATAR; 

Jeżeli go masz, to ps 
miętaj, iż 

BIAŁEGO INDJAM 

flF m 
na 

wyleczą cię całkowic t 
albowiem tysiące ludz: 
już s:ę wyleczyło, chot 
inne medycyny im nit 
mo<rłv pomódz. 
Sk u teczność gwarantują 

I'fibrvknnt 
J. H. ANDKEWS, 31. Ih, TOLEDO, O. 
JgP^Można dostać w każdej aptece 

Cena 7-j centów za lmteikę. 
83F"*Pytajcie się o "White Indian Catarrh Cur**' 

KOLEJ ŻELAZW 

-JEST-

-:Nową Prostą Linią:-
POMIĘDZY 

HiiiiiHinj)łi|jiiiiiHiuiiii**nMi>iłłuiiaMflnRi|irfaaiiiiiaiiN4ai 
rnni T?n A STELBEA VILLE, 

PITTSBURGH, 
WHEELING. 

MARIETTA. 

Codziennie kursuje kilka wygodnych 
pociągów pomiędzy 

MIASTEM TOLEDO I RZEKĄ OHIO 

Łącząc się z wygodnymi sypialnymi 
pociągami pomiędzy 

FITTSBURGH'IEM A CHICAGO. 
Pociągi kolei W. & L. E. łączą się na

tychmiast z innymi liniami między 

TOLEDO I PITSBUBGH'IEM, 
PR3EŻ 

Akron, Warren, 
Cuyahoga Falls, 
Kent, 
RaYenna, 

Niles. 
Girard, 
Youngs toira, 

f t New Castle 
Allegheny. 

Jedyna linia przechodząca przez 

" P i ę k n y  Z o a r "  
A. G. BLAIR, JAS. M. HALL, 
Traffic Manager. Gen. Pasę. Agant. 

TOLEDO. OHIO. 

Polsk;e 
Przedstawienie 

Magiczne, 

W Sobotę. 

dnia 2go Lipca. 
Prof. Gabryel Dryss, polak, 

znany w całym cywilizowanym świecie ze swych przedstawień ma
gicznych założył saloon p. 11. 

403 MONROE UL. 
Z powodu otwarcia swego salocnu da magiczne pr?edstawieiiie SPECYAL-
NIE DLA POLAKOW, w sobotę wieciorem dnia 2go Lipca, na scenie* 
urrgdzonej w saloonie specjalnie do przedstawień magicznych. 

Wstęp wolny dla każdego Polaka. 
Kto tylko jest ciekawy i chce zobaczyć "czarodziejskie sztuki," niech przyj
dzie na to przedstawienie, a bedzie zupełnie zadowolony! 

1000 
Męskich letnich surdutów, 
do prania, po 50 c. 

IOOO 
Kamizelek letnich po 25c. 

Bracia Weber, 
409-411 MONROE ST. 

Matetye na suknie, 
Stroje damskie, 
Kapelusze, 
Kwiaty do kapel. 
Ubieram kapelusze 
Czapki, Szale, 
Chustki. 
Serwety, Ceraty, 
Rękawiczki, 
Hafty, 
Paski do staników, 
Kolosy, 
Spinki, 
Bi żute ry a, 
Krawaty, 
Firanki, 
Spodnie do roboty. 

J. KUJAWA, 
poleca rodakom 

Towary łokciowe • • 
po cenach dalefco tańszych, 
niż w mieście. 

Idźcie do miasta lub do innych storników i przeko
najcie się jakie mają ceny, a potem przyjdźcie do 
mnie a z pewnością będziecie zadowoleni, bo to
war mam dobry, a ceny niższe niż u innych. 

Polecam obuwie po najtańszych cenach. 

JOZEF KUJAWA, 
1328 NEBRASKA AVE. TOLEDO 0. 

& 

NA STAŁE. 

Zapraszamy Wszystkr- h Polaków, aby raczyli edwiedzić nasz sklep, i zo
baczyli nowy zapas mtoli, jakie co dopiero sprowadziliśmy. Mamy d}wa-
ny, firanki, parawany, piece; w ogóle wszystko co do mieszkania potrzeb
ne. Odebraliśmy wielki znpas wózków dla dzieci. SJowem: Jesteśmy w 
stanie umeblować wam mieszkanie skromnie a gustownie, lub jak najwyk-
wintniej a to wszystko dostać możecie za bagatele bowiem za mala go
tówkę. Przjjdzcie z rana. Skład nasz otwarty co dzień wieczorem. 

GOLDBERG & JACOBSON, 
N0. 434 ILICA S III MIT. TOLEDO, 

$18.00! 
Gwiazda przewodnia 

Maszyny, które tiy \ zwykle fin/udawane po 
$t»0, iiiożw ie o<i nas dostać za 
ośniuuście dolarów, „jgj 

Ka2 
kam ów nu 

'yiia jesl trwariintowarią przez fabry-

rej>eio\v»na będzie przez ten tzan l)JUtMO. 
Nif jiftciniy ap ntoin 50procent, ani kolektorom 
15 j.i ocent, a przeto możemy sprzedawać te s»it-
me Hianzyny, — 1:0 od agentów kosztują po $60,-
za $18 00- Kto przyśle pieniądze, to wy-
ćleiuy mu maszyną natychmiast, u gdyby kto 
jnie by kontent/. maF/.yiiy, to w 3 tygĆHlniach 
pieniądze /.wrócimy nazad. 

J. M. HAYES, 
C08 Cherry 11J. Toledo 

Ameryka w Toledo, 
Wychodzi 

dwa razy na tydzień, mianowicie co Środę i co So
botę. Kosztuje na rok $1.50, na pół roku 75 c., na 

4 miesiące 50 c., na 2 miesiące 25 c 
Do Polski prenumerata wynosi tylko *$2.00 na rok 

PRENUMERATA PŁATNA Z GÓRT. 

Adres moftia zmienić kiedykolwiek kto chce, ale 
.... zawsze obok nowego należy podać stary 

Prosimy o rozpowszechnianie naszego pisma. A 

J. POOL,. 
Zegarmistrz' t~ Jubiler, 

robi i reperuje zegarki kieszonkowe 
jsegury ścienne, pierścionki, obrączki, 
bransoletki, kolczyki i inne rzeczy. 

1100 CHERRY UL. TOLEDO. 

J. pROCHAjBKA, 
OPTYK I JUBILER. 

Poleca pobratymcom polakom zega-
rvi najrozmaitszego rodzaju ze-

gurki kieszonkowe, obr^acż* 
ki ślubne, biżuteryę wczel 

ka, okulary, łańcusz
ki do zegarków i 

inne drobiaz
gi po ta

niej ce 
nie. 

118 SUMMIT UL. TOLEDO. 

J. W. & c. y. HULL 
ADWOKACI SĄDOWI, 

»»0 Superior st, Clevelan*. 

RYMARSKA PRACOWNIA!— 
Wyrabia wnzelkiego gatunku 

Uprząż 7konie, siodła i t. 
tak«e reperuje eU.re, po cenach umiarkowanych 

Peter Sattler, 
410 Monroe ul. Toledo, O. 

Naprzeciw Wheeler's Opera House. 

MAT RKYPANO FKKII MKYFANCł 

M. SEYFANG & CO. 
SprztHlnją po cenach hurtownych, suchar
ki, chleb, torty oraz «er Hzwnjcarnki, śle
dzie, Muc/one eardynki oraz ostrygi. 

17-19 Markę Space, Toledo. 

P. A. McOAHAN, 
ADWOKAT 

15-16 Gardner PI., Bóg Superior 1 Mudiaon 

Doktór Polski, 
N. G. BOBISOWICI. 

Leczy wszelkie choroby 
MĘSKIE, NIEWIAST i DZIECI 

prędko i skutecznie. 
Tvm co piszą do mnie z innych miast, 

udzielam porady, jeżeli przyślą $1 na 
receptę i zc. znaczek pocztowy na od
powiedź. 

Office: 

1H44Nebraska ay., Toledo, 0. 

WESTERN MANUFACTURING CO. 
WTllOBY 

do okien, drzwi, ramy, polity, heblowane 
deski, i wszelkiego rodzaju dvzewn bu
dulcowe. Ceny ninkie. Telefon Nr. 186. 

Kog ul. Water 1 vine. 

illlekiiBd 
wyrabiają i Hprzedajł najtaniej 

JHMWHBW Wf ! W8ZKLKIEGO HO ASMJuOśMSiLiMjś I DZAJU, JAKO TO. 
Łóżka, wzafy, wtoly, krzes'a, i t.p. Przyjdźcie do 

nan i przekonajcie nie o cenach. 
Mo. 635 South st. Clair st. TOLEDO,O. 

W. H.H.SMITH & Co., 
polecają 

8KŁAI) DKZEWA BUDULCOWEGO,. 
R6g Water i Cherry ul. 

TOLEDO, OHIO. 

ZA 50CENTÓW MIESIĘCZNIE 
xiawiia medycyna 

SEVEN WONDERS, 
Leczy suchoty, bille żołądka, chro
niczne dolegliwości, pochodzące z 

Krwi, reumatyzm; katar, osłabienie 
/.oładka. Ta medycyna przywró

ci wam zdrowie i rheć ciożycia. Je-
dnę kwarty medycyny za 5O ctw , 

poślemy każdemu, kto nam nadeś-
le wymienioną kwotę. Adres taki: 

O. E. Aptekarz. 

502 MONROE 1TL. TOLEDO, OHIO. 

Egzystuje od roku 1879. 

CHAS. NE1ND0RFF, 
sprzedaje hurtownie i cząstkowo 

t&MAKE. PASZE. » 0> m 

Siano, Słomę, eta 
-Najlepszą Małą żytnią mą&f,— 

Najlepszą mąkę Brooks'a. 
Najlepsise gatunki mąki zimowej. Dla biorących 
w vrielkiej ilości, ceny bardzo zniftooe. Zapytaj

cie ale o moje ceny, zanim kopicie u innych. 

Chas. Neuendorff, 
508 Summit st., Toledo, O. 


