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Z Tołeod i Okolicy 

W Toledo podobno pokazała się 
ospa. 

Na poczcie znajduje się list dla p. 
Murkowskiego. 

W piątek wieczorem odbył się ra
tyfikacyjny mityng republikański. 

Państwu Cieślewicz na Franklin 
ave., umarł chłopczyk 6-cio miesięcz
ny- _____ 

Młodzie "Braun's Home Made Dry 
Hop yeast" zawsze świeże i lepsze 
niż inne. 

Na Summit ulicy w pobliżu Elm 
stanie nowy hotel, którego koszta 
obliczają na $20,000. 

Orchard Grove najnowsze miejsce 
letnich wycieczek, jest oddalone 7 
mil od ulicy Monroe, na północ. 

Robotnik, który usuwa się od ro
botniczej organizacyi nie dba o swo
je dobro! Polacy organizujcie się! 

"VV dniu 23 lipca przyjeżdża cyrk 
Barnuma, w którym to dniu urządzi 
wspaniały pochód przez ulice miasta. 

Młodzie "Braun's Home Made Dry 
Hop yeasi" nadają słodki smak do 
chleba. 

Lakiernika do powozów potrzeba 
natychmiast. Zgłosić się do zakładu 
kowalskiego na rogu Orange i St, 
Clair ulicy. 

Pan Dubiski, reprezentant niemie
ckiej gazety śpiewaków wychodzącej 
w Cleveland, został w niedzielę are
sztowany za pijaństwo. 

Chleb wypiekany z młodziami 
•"Braun's Heme Made" jest dobry i 
nie wysycha. 

Pan Szelążkiewicz przeprowadził 
się już na nowe miejsce na Lagran
ge. Otwarcie interesu będzie w so 
botę wieczorem. Każdy gość mile 
tam będzie widzianym. 

Jeśli kto z polaków jest na śród
mieściu, niechaj nie zapomni odwie
dzić pana Dryss, 403 Monroe ulica. 
Obok dobrych napojów, pan Dryss 
ma świeże i smaczne przekąski. 

W sobotę po południu utopił się 
w rzecze Henryk Rochter, polski ro
botnik, w chwili gdy chciał wejść na 
holowniczy statek Arthur. Rochter 
pozostawia żonę z kilkorgiem dzieci, 
z któremi jednak od dłuższego już 
czasu nie żył. 

Dom z grosernią, saloonem, oraz 
lotem, tanio do sprzedania. Miejsce 
to jest w dobrem położeniu w 8-mej 
wardzie, w pobliżu polskiego kościo
ła. Po bliższe szczegóły można się 
zgłosić do Redakcyi Ameryki. Jest 
to najlepsza sposobność zrobienia 
majątku, i bodaj czy drugi raz po 
dobna się nadarzy! 

W piątek wieczorem zgorzał do 
szczętu skład towarów łokciowych 
Braci Neuhausel przy Summit ulicy 
Ogień powstał wskutek zetknięcia 
s:.ę drutu elektrycznego z drewnia 
nem obiciem. Szkody wynoszą $125,-
000 na towarze, asekuracya zaś $105,-
000. Budynek kosztował $60,000. W 
miejscu tem mieścił się dawniej 
"Peoples" teatr. 

Szanowny Redaktorze: Zabawa 
towarzystw polskich z parafii św. Ja 
dwigi odbyła się w dniu 4go Lipca 
przy udziale licznej publiczności-
trwała blisko do rana. Zgromadzeni 
goście z parafii św. Antoniego, św. 
Jadwigi, a także z Detroit bawili się 
przy ogłosie muzyki Białego Orła z 
Detroit — prawie do samego rana, 
twierdząc, że była to jedna z najlep
szych zabaw, jakie odbyły się w To-

' ledo. W niedalekiej przyszłości od
będzie się druga podobna zabawa. 

Ig. Broniewski. 

W niedzielę ubiegłą, odbył się mi
tyng Rycerzy Stefana Batorego z pa
rafii św. Jadwigi, na którym to wy
brano następujący zarząd na rok na
stępny: J. Szubarga, prezes; Jan Ko-
lasiAski, sekretarz; Koman Polcyn, 
kasyer; Piotr Szelążkiewicz, podka-
syer; Jakób Tomaszewski, urzędni
kiem puiku, jenerałem i kapitanem 
zarazem; \\r. Dudek, oficer I; "Wal. 
Wieliński, oficer II; W. Chojnacki, 
J. Karnikowski, Chorążowie; Frank 
Grudziński i M. Polcym, do komite
tu chorych. Towarzystwo to, założo
ne przed ośmiu laty, zwalczać mu
siało początkowo wielkie trudności. 
Rzetelny jednak zarząd i energia sa
mych członków tegóż były główną 
dźwignią towarzystwa— które wre
szcie po przełamaniu pierwszych lo
dów zaczęto coraz lepiej się rozwi
jać. Dziś niema prawie mityngu, aby 
towarzystwo Rycerzy nie zyskało kil
ku nowych i dzielnych członków, 
którzy jedynie dlatego doń przystę
pują, iż widzą, jak pożyteczną jest 
podobna organizacya. 

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

pokoju No. 8, przy narożniku ulic 
Adams i St. Clair. Wyrabia plany na 
budowę gmachów, Kościołów, do
mów, fabryk, itd. Ceny umiarkowa
no. Proszę polaków o obstalunki. 

WESTERN MANUFACTURING CO, 
TTTROBT 

do okien, drzwi, ramy, gonty, heblowane 
deski, i wszelkiego rodzaju drzewo bu
dulcowe. Ceny niskie. Telefonu Nr. 186, 

Rog ul. Water i Vine-

I. B. REINHERZ, 
5 Stillman St., - Boston, Mass. 

Bankier i agent pasażerski. 
Tysiące polaków, którzy posyłali przez mój 

kantor pieniądze do kraju 1 kupowali szyfkarty, 
mogą poświadczyć, że zawsze sią obchodzą rze
telnie z myini klientami, a wszelkie interesa za
łatwiam punktualnie. Jestem głównym agentem 
na wszystkie linie okrętowe, XaZdy kto u mnie 
kupi kartą okrętową lab przez mój kantor posyła 
pieniądze, jest pewnym że dostał co 2ądał. Kan
tor mój egzystuje od r. 1380. 

Kind, Augsbach & Co., 
—SPRZEDAJĄ TAMO— 

Wapno, Piasek, Cement, Plas'er, 
Rury odchodowe, Cegły zwyczajne 

i wypalone, Rury do pieców, etc., etc. 
Telefonu No. 1231. 

131—185 ST. Cu\ra UL. 
Pomiądzy mostami Toledo, 0. 

SAM T. FISK, 
WTSEŁA PIENIĄDZE DO EUROPY 

1 SPRZEDAJE 

3KARTY 0KRET0WH 
311 Madison st., Obok Poczty. 

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

ŻELAZTWO, PIECIE, BLACHĘ, 
FARBY, OLEJ, WARN YSZ ITP. 

Rury deszczowe i dachówki b. tanio. 
Ho. 708 Junction ave.. róg; Yance, TOLEDO, O 

J. W. &C. Y. HULL, 
ADWOKAOl SĄDOWI, 

336 Superior st. Cleveland, 

ZA 50 CENTÓW MIESIĘCZNIE 
sławna medvcyna 

SEVEN WONDERS, 
Leczy suchoty, bóle żoladka, chro

niczne dolegliwości, pochodzące z 
krwi, reumatyzm, katar, osłabienie 

zoładka. Ta medycyna przywró
ci wam zdrowie i chęć do życia, je-
dng kwartg medycyny za 5O c, 

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

O. OBX SPYA.33, Aptekarz. 

502 MONROE UL. TOLEDO, OHIO. 

Polecamy 
Następujące książki: 
ffalendarz Ameryk/iilsko-Polski. 

Zawiera: Wiadomosti UaUml.irzou a — Wspo 
muienia historyczne,przypadające na każdy dzieć 
—Święta katolickie- Konstytucja Stanów Zjed
noczonych—Ogłoszenie N ie podległe śc i—Ży eio ry
sy panujących w Polsce (z wizerunkami na od 
dzielnym obraziej—Statystyki. kościoła katolic 
xiego—Koleje żelazne «v śniecie— Humor—baty 

•y—Anekdoty—Zairadki—bensiuyji.e małżeństw^ 
-Prawa robotnicze v.- Europie—Zarobki Kobotni 
sów amerykańskich — Boharyrka kanadyjska -
Prawa obywatelskie w Stanach Żjedn. — Poradnik 
prawny—Niespodzianka ca owiazdką [obrazek 
'iteracki]—Aniół Śmierci, powieść wschod.-.ia-
Pierwsi osadnicy w okolicach minsia Toledo—Po 
acy w Toledo— Konstytucja Po !*ka 3L-O A'A ja—O 
;łoszei;ia— Rozmaitości — Poezje —Ciekawe rze 
•zy. Książka ozdobiona iuustracjami. Cena 50C 
Uwiedziona. 

Nowela przez M. A. Chrostowskiego. Orygi 
lalny i bardzo ciekawy obrazek zżycia nowojor 
kie>'o i w osróle amerykańskiego—Zawiera duzc 

>rzestróg i nauki: d.a robotnikow, matek i córek 
Cena 35c 

tfiłość Złodzieja. 
Romans w dwf ch cząściach przez Pnnomarie 

va. Najnowszy i najciekawszy romans zżycia v 
iłos-ji.Złodzieje i lichwiarze żydowscy. Cen%4BC 

Treściwe Powiastki. 
Zawierają dużo nauki i pobudek do rozmyślań. 
1. Piąć Koron, przez M. Podziewiczówną. 
2. Kunda, Pasterka, przez M. Bałuckiego. 
3. Mendel 'jdańfki, |  rzez łl Konopnicką. 
4. Konstairy (iuigusid, prz<»z J. Rychepina. 
5. Pani z Piesk iem, przez K. Jr.noizą. 
6. Milo Lee, przez Anr. Paryskiego. 
7. Kropla Krwi, przez I>ra B. 
8. Siła Pięści, przez K Zalewskiego 
9. Czarodziejski Obrazek. 

10. Trzej Przyjaciele. 
Jziesiąć książek wrednej oprawie. Cena 30C-
•larja. 

Powieść ukraińska. Przez A. Ma Jeżewskiego. Je-
en z najcenniejszych poi-matów w literaturze 

'Olskiej. Cena 25c 

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

ekiejoLeon Wasilewski. Cena 20C 
Żebrak-Fuudator. 

Gawąda klasztorna. 
Cena 

Na sprzedaż. Nowy domek o 2 eh 
pokojach z lotą 30 x 120 stopach, 
przy Tecumseh ulicy blisko Pułaski. 
Cena $585. Warunki: 150 naprzód, 
reszta po #8.00 miesięcznie. JL. H. 
Detwiler & CoM 224 St. Clair ul. 
[obok poczty]. 

Przez W,, Syrokomlą 
10C 

Nasza Szkapa. 
Obrazek z życia ludu polskiego. Charaktery

styka żydowskich lichwiarzy. Przez Marje Ko
nopnicką. Cena 20c 
Obrazki z Powstania w r. 1863. 

Szczegółowe i najlepsze opisanie powstania 
bitew Btoczor.vcti nrze? dzieu.jch rycerzy Opo 
wiadanie przez Naocznego Świadka' Cena.-250 

A. A. Paryski, Publ'r, 
110 St. Clair St. TOLEDO,O 

Przeszło Pięćdziesiąt Lat 

Ł A G O D Z Ą C Y  

Syrup Ph? Winslow 
dają matki swym dzieciom, podews wyrostn zą-. 
bów. Jeżeli gen i odpoczynek nocny przerywa 
wam dziecko narzekaniem na otwierające siedztff 
sła, to zaraz poślijcie do apteki po butelkę, "Łago
dzącego Syropu Pani Winslow,''który natychmiast 
ulży cierpieniom dziecka. Jest to środek wyprjC 
bowany i pewny. Leczy rozwolnienie, reguluje 
żołądek i wnętrzności, leczy kolki, ziniąkczadzią-
sła, zmniejsza zapalenie i dodaje energii całemu 
systemowi. "Łagodzący Syrup Pani Winslow" dla 
dzieci, którem z^by wyrastają, ma przyjemn; 
emak; jest wyrabiany podług recepty jednej z n 
sławniejszych doktorek w Stanach Zjednoczo"" 
a jest na sprzedanie w każdej aptece ąa 
Świecie, 

COA BUTELKI 25 CENTÓW. 

TRZEBA SIĘ PYTAĆ O 

Mrs, Winslow'a Soothing Skrup, 

JÓZEF MORES 
——poleca 1 

r BEfiB&B SIBRŁE # 
Kanapy, Komody, Stoły, Krzesła, etc, po cenach 
umiarkowanych. 

-Meble kuchenne bardzo tanio!— 

1086 i 1088 BROADWAY, 

Cleveland, Ohio* 

8TOJ ! 
— 0 Z V -

MASZ # KATAR? 
Jeżeli go masz, to pa 

miętaj, ii 
BIAŁEGO INDJAMSJ 

Leki oa Katar 
wyleczą cię całkowicie 
albowiem tysiące ludzi 
już s;ę wyleczyło, choć 
inne ir.edycyny im nie 
muorły pomódz, 
Skuteczność gwarantuję 

J. ^ANDREWS, M. D., TOLEDO, O. 
IfH^Można dostać w każdej aptece 

Cena 75 centów za butelkę# 
J3P~?ytajcJe aią o "White Indian Catarrh Care1' 

KOLEJ ŻELAZNA. 

II] 
-JEST-

-:Nową Prostą Linią:-
POMIĘDZY 

mm a stelbe.n ville, 
PITTSBURGH, 

WHEELING i* 
MARIETTA 

Codziennie kursuje kilka wygodnych 
pociągów pomiędzy 

MIASTEM TOLEDO I RZEKĄ OHIO 

Łącząc się z wygodnymi sypialnymi 
pociągami pomiędzy 

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

tychmiast z innymi liniami między 

TOLEDO I PITSBURGH'IEM, 
PRZEZ 

Akron, Warren, 
Cuyahoga Falls, Nlles, 
Kent, Girard, 
Ravenna, Youngstown, 
Leavittsburg, New Castle 

i Allegheny. 
Jedyna linia przechodząca przez 

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

TOLEDO. CHEIIO. 

P. A. McGrAHAN", 
ADWOKAT, 

15-16 Gardner PI., Róg Superior i Madison 

MAT SKVPANO FRED SEYFAXG 

M. SEYFANG & CO. 
BpTzedają po cenach hurtownych, suchar* 
ki, chleb, torty oraz ser szwajcarski, śle-
dzie suszone, sardynki oraz ostrygi. 

17-19 Market Space, Toledo. 

W . H .  H . S M I T H  &  C o . ,  
polecają 

SKŁAD DRZEWA BUDULCOWEGO, 
ROg Water i Cherry ul. 

TOLEDO, OHIO. 

CAMP MEETINGS AT VERMILLION,O. 

Excursion tickets on sale via the 
Nickel Plate from June 21st to 
August 23rd at very low rate^. Ti
ckets good returning until Auorust 
26th. 

Donoszę Szanownej Publiczności, 
iż otworzyłem Grosernię, Saloon i 
Skład Towarów Łokciowych pod n. 
1253 V ance st. Grosernią moja za
równo jak i Saloon zaopatrzona jest 
w najlepszy i najświeższy towar. 
Sprzedaję także %vszelkiego gatunku 

•materye na suknie po cenach tań
szych niż gdzieindziej. J. Krzeuńń' 
ski, 1253 Vance 

PATENTS 
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat
ent business conducted for Moderate Fees. 

Our Office is Opposite U. S. Patent Office. 
ana we can secure patent in less time than those 
remote from Washington. 

Send model, drawing or photo., with descrip
tion. W e advise, if patentable or not. free of 
Caarge. Our fee not dne till patent is secured. 

A Pamphlet, "How to Obtain Patents." with 
names of actual clients in your State, county, or 
town, sent free. Address, 

C.A.SNOW&CO. 
Opposite Patent Office. Washinaton. 0. C. . 

M BLE TANIO O 

e 
I NA WYPŁATĘ. 

Zapraszamy Wszystkich Polaków, aby raczyli odwiedzić nasz sklep, i zo
baczyli nowy zapas mebli, jakie co dopiero sprowadziliśmy. Mamy dywa
ny, firanki, parawany, piece; w ogóle wszystko co do mieszkania potrzeb
ne. Odebraliśmy wielki z:ipas wAzktfw dla dzieci. Słowem: Jesteśmy w 
stanie umeblować wam mieszkanie skromnie a gustownie, lub jak uajwyk-
wintniej a to wszystko dostać możecie za bagatelę, bowiem za mahi go-
tówkg-^JPrzjr jdzcie z rana. Sktad nasz otwarty co dzień wieczorem. 

GOLDBERG & JACOBSON, * ̂  
X0. 434 ULICA SUMMIT. TOLEDO. 

—RYMARSKA PBACOWKIA!— 
Wyrabia wszelkiego gatunku 

Uprząż na konie, siodła i t. d. 
także reperuje stsre, po cenach umiarkowanych 

Peter Sattler, 
410 Monroe ul. Toledo, O. 

Naprzeciw Wheeler's Opera Honse. 

NAJTANSZY SK£AD MEBLI. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o  

O Mamy na składzie meble o 
o najrozmaitszego rodzaju i o 
o i po cenie od najtiius/.ej aż o 
o do przechodzącej zbytek o 
o Szczególnie polecamy tóz-o 

O ka, stoły, stoliki do poko- o 
,o jów i do kuchni, stołki, o 

o krzesła, kanapy, kozetki o 
.o fotele, szaty, pułki do ku- o 

o cheft, wózki dla dzieci i o 
o bardzo wiele innych, po- o 
o potrzebnych węospodars- o 
o twie przedmiotów, które o 
o tutaj dla braku miejsca o 
o wymienione byt!niemocą, o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o  

o o o o o o o o o o o o o o o o o  
o Jeżeli zatem potrzebujecie o 
o cokolwiek ze sprzętów do- o 
o mowych, to pamiętajcie, o 
o Ze u uas macie lepszy wy- o 

o bór, niżeli w którymkol- o 
o wiek innym sklepie. My o 
o możemy umeblować Wani o 

o pokoje, jak tylko chcecie, o 
O lub jak Wam fundusze no- o 
o zwalają. Za meble, któ- o 
o re u nas kulicie, zapłaci- o 
o cie daleko umiej, niż win- o 
o uych składach w mieście, o 
o Tower dobry, ceny mzkie o 

o Przekonajcie się o tein. o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o  

ADAMS & KUHRT 623 MONROE R. ERIE UL. 

1000 . HHIMHłłHMHlMi 

Męskich letnich surdutów, 
do prania, po 50 c. 

Doktór Polski, 
N. fx. BORYSeWICE. 

Leciy wszelkie cboroby 
MĘSKIE, NIEWIAST i DZIECI 

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

udzielam porady, jeżeli przyślą $1 na 
receptę i inaciek pocztowy na o&» 

wiedź. 
Office: 

1844Nebraska av., Toledo, 0. 
Telefonu Nr. 1322. 

BiUeliaBd Bros* 
wyrabiają i sprzedają najtaniej 

Bjrjrv wn W H7* 1 WSZELKIEGO RO-
WMi D2AJU, JAKO TO: 
fcftżka, szafy, stoły, krzes'a, i t,p. Przyjdźcie do 

nas i przekonajcie sie o cenach. 
No. 635 South at. Clair st. TOLEDO,O. 

IOOO —t-
Kamizelek letnich po 25c. 

Bracia Weber, 
409-411 MONROE? ST. 

DRUKARNIA 
AMERYKI W TOLEDO 

W 
TIK 

Jest zaopatrzona w rozmaite gatunki czcionek i ornamentów 
i urządzona według najnowszego systemu amerykań
skiego, 

Zawsześmy wzorem dla innych, ale nikogo nie naśladujemy. 

Po co macie płacić wysoką ceną zafnszerską robotę w starych Cl nic 
nie wartych) drukarniach,'kiedy u nas dostaniecie pierwszorzę
dną za połowę ceny. Nie dajcie obstalunku na robotą do żadnej 
drukarni, dopóki nie zapytacie sie u nas o ceną. 

Drukujemy: Książki, pamflety. konstytucye i kwiturynsze dla towa
rzystw. rachunki, nagłówki nu listach i kopertach, bilety wizy 
towe bilety anonsowe Lbv znesowe],c>rkularze iwogóle wszyst
ko, co wchodzi w zakres drukarstwa. 

Robotą przyjmujemy z wszystkich cząścl świata — f. wielkich mias'. 
miasteczek i osad małych. Zarówno od bogaczy jak i od bie 
dnych. 

•la nowozakładających si^ towarzystw na żądanie posyłamy wzory 
konstytucyj, reguł parlamentarnych, kwitaryuszy i książek 
kwitowych. 

A.lA. PARYSKI. 
140 ST. CLAIR STREET, TOLEDO, OHIO. 

$18.00! 
Gwiazda przewodnia 

Maszyny, które by.\ zwykle sprzedawane po 
$łi0, możecie od nas dostać za 

UST5 ośmnaście dolarów. ̂ Jg! 
Każda maszyna jest gwarantowaną przea fabry
kantów na 

reperowuna będzie przez ten cza.- DAliMO. 
Kie pącimy agentom 50 procent, ani kolektorom 
15p;ocent, a przeto możemy sprzedawać te sa
me maszyny, — co od agentów kosztują po $łj0,-
za $18 OO. Kto przyśle pieniądze, to wy
ślemy mu maszyną natychmiast, a gdyby kto 
ir.ie by kontent ż maszyny, to w 2 tygodniach 
pieniądze zwrócimy nazad. 

J. M. HAYES, 
608 Cherry ul. Toledo 

NIE ZAPOMNIJ NAPISAĆ! 
-DO-

B I A Ł E G O  I N D J A N I N A ,  
(DOBREGO SAMARYTANINA, KRÓLA LEKARZY), 

P. O. BOX 62, - — — TOLEDO, OHIO. 

Jeżeli cię inni doktorzy nie mogli wyleczyć, 
to "Biały Imijaniu"' cię wyleczy. 

Tysiące ludzi już wyleczył, którzy dłuso cierpieli, a inni doktorzy nie mogli im 
nic pomSdz. Ludzie ci wsządzie rozgłaszają itnią "Białego ladjauina" (Dobrego 
."amurytauiua) i swyui znajomym uro polecają 

PORADA DARMO. 
Powie każdemu na jaką chorobą cierpi, nie pytając cią o nic. 'Nie podejmuje sią' 

leczyć chorób, któreby uznał za niemożebne do wyleczenia. Praktykuje pr;:e/ 40 lat j..ko lekurz, a la
ko specjalista przez A) lat; we wszystkich krajach je>t dobrze znanv. 

LECZY WSZYSTKIE ZASTARZAŁE (CHRONICZNE) CHOROBY, 
Jako to: ściśrJeniaepi!»ptvczne. spazmy, paraliż, dychawicą, reumatyzm,nieret-ularr,ośćsvstemu, 

ból głowy, neuralgją. febrą, krosty, skropuły, katar, cierpieniu żołądka, dropsje, choroby kiszek, sia 
4o3ci kobiet i wszystkie choroby prywatne. Kr\viot«k wyleczy bez operacji. 
gjffiCJAUSTA i*A CHOROBY KOBIET! 

LECZY BEZ OKŁADÓW I SMAROWIDEŁ! 
Przyślij swe nazwi.sko z dokładnym adresem, podaj s v£j wiek, i włóż w list troclią swych włosów, 

oraz sce::tovvą i-.iarke, po' Ztowti, tr, odwrotną pocz"ą dostaniesz odpowiedź n;t j iką choroby cierpisz i 
»ieie cię bedzie kosztować wyleczenie. Mciżna pisać no polsku, niemiecku, lub angielsku. 

J. H. ANDREWS, M. D., 
P. 0. BOX 62, TOLEDO, OHIO. 

JAMES D. BOWERS, 
AOENT AS8KKURACYI OD OGNIA, 

407 ADAMS ST. POKOJ 11. 
Polacy, •/. którymi miałem interes od lat kilkuna
stu, mogą zaświadczyć iż ni^dy na żadne nie
przyjemności nie byli narażeni, co si$ tak często 
u innych agentów zdarza, luteres załatwiam jak 
najszy bciej. 

James Pilliod, Adwokat. 
Załatwia wszelkie sprawy prawni

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

A D W O K A C I .  

^ FARQUHARSON, 

POLECA SWE USŁUGI JAKO 
AD W O KA T S ĄD O W Y± 

Pokój No. 8 Gradolph Block, 
Rflgrullc Jeffer- Tolfldo.fi. 
łon 1 Summit 1 U I W U > U ' 

JAMES H. SoWliAKD, 

ADWOKAT SĄDOWY, 
Room No. 2. Yeager Block, 

119 Madison st. TOLEDO. OL 

Egzystuje od roku 1879. 

CHAS. ME10RFF, 
sprzedaje hurtownie ł cząstkowo 

Siano, Słomę* etc. 
—Najlepszą białą żytnią mąk4,— 

Najlepszą mąkę Brooks'a. 
Najlepsze gatunki mąki zimowej. Dla bior%cych 
w wielkiej ilości, ceny bardzo zniżone. Zapytaj

cie aie o moje ceny, zanim kupicie u iuuyca. 

Chas. N euendorfl, 
508 Summit st., Toledo, O. 

PATENTS 
and Reissues obtained. Caveats filed. Trade 
Marks registered, Interferences ami Appeals 
prosecuted in the Patent Office and suits prose. 
cuted an<l defended iu the Courts. Feed 
Moderate. 

I was for several years Principal Examiner in 
the Patent Office, and since resigning to go into 
private business, have giveu exclusive atten
tion to patent matters. 

Correspondents may bo assured that I will 
give personal attention to the careful and 
prompt prosecution of applications and to ail 
other pateut business put in my bands. 

L'pou receipt of model or sketch of invention 
I advise as to patentability free of charge. 

"Your learning and great experience will 
euable you to render the highest order of ser
vice to your clients."—Scuj. Butterworth, ex-
Commissiouer of Patents. 

*' Your good work and faithfulness have many 
times beer, spoken ol to me."—M. V. Mont
gomery. ex-Commissioner of Patents. 
"I advise my friends and clieuts to corres-

Eond with him in patent matters."—Schuytor 
luryee, ex-Chief Clerk of Pateut Office. 
Address: BEKJ# K> CATI.IN, 

Atlantic Hulldiitir, 
\lentiou this Paper. Wushingtoii, o» C» 

FB1E R 0 i € E  
—spredaje— 

wapno, cegły, piasak, 
—MORTAR,— 

rury do ścieków, ce
ment, etc. 

Zapytajcie się o ceny, zanim kupicie 
u innych. §gf~Telefon Nr. 490. 

130 WSTERP* 
TOLEDO, OHia 


