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Napisał dla "A mory ki" I*r. Itoryowlcz 

{Ciąg daluzy.) [<»j 
Ale któż ma u na bywać? 
Staruszka Dokuczewska też się ja

koś stroni od na-", po kilku mało o-
biecujących próbach, aby zasłużyć 
moje względy dla jej Janka. Nadto 
Paiińska podobna "zakochała' się w 
komorniku gubernialnvm, że o mało 
wesele nie ma nastąpić ... W tein 
cała przyczyna powaśnienia się z oj
cem moim. 

I to w takich starych latach tyle 
kochania! Mnie tylko szczęście ku 
temu nie sprzyja! 

>' Grudnia. 
Znów dwa miesiące nio brałam 

pióra do ręki. Nie miałam co zapisy
wać na tych kartkach, oprócz okrut
nej, gorzkiej, jednostajnej tęsknoty. 
W początku grudnia ojciec się wy
bierał do miasta, ale nie pojechał. 

Wigilią IJożegO Narodzenia ob
chodziliśmy we dwoje, oko w oko. 
Nawet ksiądz do nas nie przychodzi. 
Drugi miesiąc już cierpi on na febrę. 
Zeszłej niedzieli nie mógł mszy od
prawić. Zastępuje go ksiądz Wacław 
7. sąsiedniej parafii, który niedawno 
wyświęcony, człowiek nie głupi, a-le 
zbyt mało mówiący. 

Ojciec padarował mi na gwiazd
kę sto rublii i dał mi bryltantowe 
kolczyki i perły pośp. matce. Podzię
kowałam za prezenta, ale ani radości 
Ani zadziwienia nie okazałam. Ani 
pieniądze, ani brylantej w tym głu
chym stepie nie są mi potrzebne. 
Dla drugiej,w moim wieku, sprawiło
by to wielką radość, ale dla mnie, nie 
mając się przedkim ubierać, wszysko 
jedno czy będą leżeć u mnie lub nie! 

N Sti/C::Hiu, Is'Mr. 
Ot i święta przeszły i nowy rok 

nastąpił. Co mnie czeka? L''zy mnie 
pocieszy? czyli też i ten rok przyj
dzie się pokutować w tej piekielnej 
tęsknocie? 

W nowy rok z piastunką poszłam 
na grób mojej matki. 1 »ługo i gorąco 
modliłam się, prosząc ją o błogosła
wieństwo dla mnie. Piastunka mi 
mówiła, że nie godzi się płakać po 
umarłych, gdyż gorące łzy żywych 
ciężą umarłym. .!a w tonie wierzę, 
ale może być, że cna ma racyę. 

Nowy rok spędziliśmy weselej. 
Był u nas młody ks. Wacław i długo 
z mm rozmawiałam. Bardzo rozum
ny człowiek, ale ma w sobie jakąś 
nienawiść do ludzkości. Ze by nie ta 
chorobliwa nie ludzkość, to trudno 
by znaleść rozumniejszego człowie
ka. Ale ma on swoje do tego powo
dy i, choć niechcący, zwierzył mi 
się z nich poczęści. Mówił nu, że jes
tem pierwszą osobą, której zwierzał 
swe sekrety życia. 

Podczas bytności w suminaryin, ja
ko najlepszy student, miał kilka pry
watnych lekcyj, a jednę z takowych 
u generała Ktoća, gdzie przygotowy
wał do egzaminu jego dwó^hsynów. 

(Jenerał był wdowcem, a oprócz 
dwóeh małych synów, miał durdzo 
urodną córkę w lHtej wiośnie, która 
dopiero powróciła z zagranicy, będąc 
na wychowaniu u swej cioci. 

Zoria łJtoć, tak się nazywała córka 
starego generała, Szymona litoć, by
ła, jak opowiada ks. Wat-łuw Skal
ski,—rzeź w ą, więcej łilutcrną niż ro
zumną, więcej elegancką n.ż ładną, i 
całkowicie bezserdeczną. 

Pod ów czas, o którym mówimy, 
młody człowiek był zaślepiony, nie 
znając światowej panny. Wszystkie 
jej chytre sidełka i uatgrawania, u-
ważał za prawdę i miłość. Zakochał 
się tak, jak tylko może i umie ko
chać młodzian w jego latach. 

uNie przyszło mi w porę do gło
wy," mówił ks. Skalski z uśmiechem, 
"że możno swobodnie śmiać się z tych 

i>alących uczuć; ja myślałem, że mi-
ość zjawia się tylko prawdziwa, a 

nie rozumiałem, że można ją też u-
dawać lak/e ja to miałem wte
dy rozumieć!.... A może ona wtedy 
i nie łgała. ... A może i jej się zda
wało, że serdecznie kocha.... By
wają i takie rzeczy, że człowiek sam 
siebie oszukuje, lub do tego wzbu
dzają okoliczności!. ..." 

"Jak długo pan u nich byłeś?" za
pytałam się. 

"Do końca łata," odrzekł. "Nawet 
na egzamin się spóźniłem, ale jakże 
było się nie epó/nić! Wróciłem, jako 
narzeczony !Obrączki pozamienialiś

my,—a to wszystko błazeństwo!" 
"I cóż dalej?" niecierpliwiłam się. 
"Cóż? Do końca błaznowałem! Pi

sałem listy, po trzy arkusze codzien
nie! Z początku i sam dostawałem 
dosyć długie i częste, a później coraz 
rzadziej, aż w końcu zupełnie nic nie 
dostawałem. Na wiosnę znów dosta
łem list od samego generała, abym 
udzielał jego synom korepetycyi; o 
kochaniu jemu do głowy nie przysz
ło." 

"I pan pojechałeś i" 
"Tak, pojechałem." 
"Nu, i cóż?" 
"Nic! uczniów swoich zastałem 

pełnych swawoli ,  s taruszka generała 
rut  tveh samych szczudłach."  

"A Zofią?" 
"Zoli i  nie  zastałam! Ona na wios

nę wyszła zamąż i przed moim przy
jazdem wy |cc!uda z  męzum z agran'-

"Nie dla pana nie zostawiła. 
".Vie, cóż miała zostawić? Prosiła 

ojca,aby nu jej ukłony zaświadczył." 
Nu, i cóż później." 
"Nic! Zostałem wyświęcony na 

księdza." 
"I cóż, ojcze duchowny, przepra

szam za śmiałe pytanie, czy pozosta
ło co w sercu?" 

"I; mnie?" uśmiechnął się, potrząs
nąwszy głową. "Nic! Za co? Dla ko
go? Dla samego siebie chyba, za to, 
że nie byłem praktyczny w. życui? A 
fila drugich—nie było za co! 1 nie 
sprawiedliwie by było! zwłaszcza za 
wszystkie przyszłe dobre czasy. Ja 
wtedy żyłem. ... a to szczęście swe
go rodzaju, nie każdy spotyka w 
swem życiu!" 

Tak,'on żył! Choć cierpiał, a żył! 
Choć złudzeniem, jednak był szczęś
liwy! A ja? Ja nie ży ję, i nie cierpię! 
Ni światło ni ciemno w niojeni ży
ciu. a jest tylko jedna ciągła tęskno
ta daremnego oczekiwania! 

((!iąg dalszy nastąpi). 

ANTONI CICHOCKI, 
Agent podróżujący "Ameryki." 

Powyższy obrazek przedstawia na
szego podróżującego agenta. Kto 
mu prenumeratę zapłaci, to dostanie 
kwit i w prezencie ładną książkę. 
AMI:I:VK\ kosztuje tylko &1J>0 na 
rok, a wychodzi dwa razy tygodnio
wo, jest więc najtańszem pismem 
polskiem. AMHKYKA podaje wiado
mości wcześniej i daleko więcej niż 
inne gazety polskie. 

A. A. I'urytku n^yduwca 

J P o t r z e b n e  w a m  c o k o l w i e k  z  
towarów łokciowych, strojów dam
skich, kwiatów, obuwia itd., to 
przyjdźcie do mnie i przekonajcie 
się o cenie, zanim kupicie u innych. 
Na każde j sztuce u mnie możecie za
oszczędzić, bo dostaniecie albo taniej, 
albo lepszy towar, niż u innych. Pro
szę przy jść na przekonanie.—JÓZKF 
KIMA w A, I3*i8 Nebraska. 

Przeszło l*ięćdzi»>sisit Lat 

Ł A G O D Z Ą C Y  
Syrup PĄH1 Winslow 

diijił matki swym dtsleciom, . .It'Zcli pen i odpoczynek 
>vyrr»atit *5; 

przerywa 
wHiu dziecko tmrwfcaniem uaotwicvajveMądził* U; '"l.uso 

:'H<'ei'i> .s\ " — 
til/.y cierpieniom it/.terka 
cła, to z»r:t 
•lz IV 

poślijcie iio apteki 110 I>utelk<; "1 
S\ ropu Pani WindowKtóry natyc'ii  miast .ler-t to armlek. w \ pro* 

lnn\ any i pew M> . f.etv.y rozwolnienie, regulują 
>.ołtylei; i wnętrzności, leczy kolki, ztuiękczadzią-
fła, /.umieją/a zapalenie i dottuje energii catemi! 
fVMemowi. "l^od/ący Syrii;) Pani Wirwlow" dla 
łlzieri, któlem z.«łl\V 'wyni>-ia,ią, ma pr/.yje;niiy 
smak ; je*t w> raHiany potting recepty jednej / tiaj-.-ł;łwnii>j.-/.ycli doktorek w Maiiacii Zjednocao^iycB, n jest na sprzedanie W każdej uptece na Ciiiyni 
Bwiecie. 

CP *A BUTELKI 25 CENTÓW. 
TIR/I.V.A sn; PYTAĆ O 

Mrs, Wiuslow'vs Soolhiug S«rrup. 

PYTAJ( IF SIĘ 
W WKOSERNI 
O MYDŁO 

"Geyser 
"Pinyone 
"Yucatan, wyrabiane przet 

8. V. HEŁŁ & iO., 
TOLEDO. 

Ogł. Clevelandskie. 

J. JANKOWSKI Painter 
-I'Ul.KC A- K< 'I 'A UOM-

R. A. Hartley, (Jrosoniik hur-
łowny. 

» Poleca polskim grosernikom świe
że i dobre towary groseryjne, po ce
nach nader umiarkowanych. Co tyl
ko potrzebujecie do handlu w gro
sem i, to u mnie możecie dostać. 

No. ł>18 i (UiO Summit ul. 

OHK> 

SALOON I SALĘ BILARDOWĄ 

Obejmuję kontraktowo 

Robotę Malarską Do Wszystkiego. 
Usługa grzeczna i pośpieszna. 

joor. Mound <£ \rergenncs atr. 
CIJEVELAND, O. 

The Columbia Brewing Go. 
4351 Commercial st. 

CLEVELAND, OHIO. 

J. W. ̂  C. Y. Hull. 
AD WOK AC I SĄDOWI. 

880 Superior ulica — Pokój No. 39. 
Mówimy po polsku, czesku, nie

miecku i angielsku. 

Dla 
Kto kupuje od A. Havre 

2340 Broadway 
Cleveland, O. 

Ażeby rozpocząć dobrą sprzedaż 
towarów na święta Wielkanocne, po
stanowiliśmy rozdawać lampy lub 
portrety powiększone z fotografii, 
których wartość jest $5.—dla wszy
stkich tych kustomerów naszych co 
kupią towarów za &25.00. Z każdem 
kupnem dostaniecie tykiet. 

Ogłaszamy także, że mamy naj
większy wybór towarów i materyj na 
suknie, oraz haftów, tasiemek, stro
jów damskich, karpetów, firanek, itd. 
Nasze ceny są najniższe. 

Pamiętajcie na numer. 

A. Havre, 
2346 Broadway, 

Cleveland. Ohio. 

JOZEF MORES 
-poleca-

meble mmmmm $§ 
Kanapy, Komody, Stoły, Krzesła, etc, po cenach 
umiarkowanych. 
— Meble kuchenne bardzo tanio!— 

108ti i 1088 BROADWAY 
Cleveland, Ołilo* 

DR. OHLIGER 
Leczy wszelkie chomln, a r.ik.'i, ka

tar, tinman ztn, >ki<>fnh, < lir•miirziif rany itp. 
I.w/v tak'/.ez rot»:u-twa 11 '. 

TASIEMMKA. 
Nic nie płacisz, jeżeli nie Uęii/ic*/ leczony. 

r>r. OliiiL'er pr/yjiniijf pacycnl^w pn. 174 lTta ul. 
u S. S. PittM>ur;,'U I'u ,,<ul '.'(tu P.' jjoil/., pr/ed polu il : mi 1 do p<> i-iilmtniii, i oil 7 iCiwicc/invm. 

CHCESZ 
SPKZEDAĆ 

Swą farmę? Albo czy mas/ 
Drzewo do sprzedania? Czv 

Masz rudę żelazną na swym 
Gruncie, za którą byś 

Chciał miee pieniądze 
To ogłoś zaraz o tem 

W popularnym dzienniku 

The Pittsburg Dispatch 
Ogłoszenie kosztuje 

Tylko po t cencie od słowa. 

§P° Wraz z ogłoszeniem naitty po-
ałać należność. 

James Pilliotl, Adwokat. 
Załatwia wszelkie sprawy prawni

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

FELIX KUSZ 
—l'Ol.KCA KODAKOM— 

WĘGLE, DRZEWO I DRZAZM 
1>0 OPAŁU. 

Mam własny skład, nie opłacam żadnych pod-
agenetków, \vi«c tu kał.dy dostanie odemnie rze
telny wagQ i dobre wqgle. 

8kta4: cor. Hamilton & Junction'aT 

Kllle¥faad Biec* 
\ ral>i:i ją i  ^pr/eilajn najtaniej 

TkJSf 3? JH> Jf ID*! WS'/.KLKIECiO RO 
IM JnylLślni i UZAJI , JAKO TO : 

ł.u^ka, szaf.'., »toły, krw-','i, i t.p. Przyjdźcie do 
na* i przekonajcie sit" o cenach. 
So. «3ó South st. Clair st. TOLEDO,O. 

P I E K A R N I E .  

MAT. SRTTAK0 
FRKD.SBTUy , SEVFANG & CO. 

St>rK»dają po cenach tiurtownvch 
SrCHAR¥I,CHI,EB,flAST \ I TO'^Y. 

Ora* «er »zwajcar«kie Al»*<]zit> susrone jardyn 
ki, ostrygi niaryans, flaki, «tc. Odv jZimy to
wary kaftdvmu do domu. 

17 119 Market Space, TOLEDO, O* 

P r i n c  &  K r e j  s a .  
-POr.ECAJĄ-

M E B L E  
Karpety, Ceraty,Wó

zki dla Dzieci etc. 
nnmr iffisMiMf 

Przyjdźcie na przekonanie. 

1296-1298 Broadway, 
CLEVELAND, O. 

ISP* Kto przyniesie to ogłoszenie, to dostanie 10c. na dolarze spuszczone* 

WeToK'k 
xxi 

fil niEBOŁT KREWISt; gg. 
P I W O W A R Z Y  

ty Polecają polakom Najlepsze piwo czeskie..^! 

37, 39 i 41 Pittsburgh ul. 
Nar. ulicy Jackson. Cleveland, Ohio, 

PYTAJCIE SIĘ W GKOSERNI 
O CHLEB I CIASTA, 

Wyrabiane w piekarni— 

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

W. T. BRK VZIKOBR, ^ - --
Telston No. 990. 60S 1DAXS ST* 

c HORĄGWIE, GODŁA I ODZNAKI 
(fimtnillHiHIiiilHiiiiiuinitdinuiiiuiiniMatuuuittJ* wwmniiimiiimiitiwHimHimiumMimwiiiiUMm— 

DLA TOWARZYSTW 
NAJTANIEJ MOŻNA DOSTAĆ V 

HARKS BROS 
524: Superior street. CLEVELAND. 0. 

Henryka Lewisa 
POLSKA TENERALNA AGENCJA. 

WYMIANA 

1'IEMĘDZY. 

INTERES 

HANKO WY. 

K AKTY 

OK KETO WE. 

ASłlK TJ{At .1A 

Ol) O^NIA 

I \A ŻYTCI:. 

ri.EN!IM»-

TEXCJE 

SADOWE. 

325 Superior Ilia «S8®£*f. 
Karty okrętowe wyrabia wraz z drogą kolejową, z miejsca zamieszka

nia, aż na miejsce przeznaczenia. Podług- woli podróżnvch ściąga ieli 
przez Hamburg, Bremen i inne znaczniejsze porty europejskie do Ne%< 
Yorku, Baltimore, i t. d. O przybyciu podróżnych uwiadamia kre.vnych 
lub znajomych. 

Pod gwaranc ją wyseła pieniądze do domu odbiorcy. Wyrabia plenipo
tencje do Starego Kraju. Kolektuje pieniędze z Europy. 

Szanowni Rodacy mogą się w moim biurze w polskim języku rozmó
wić i uie potrzebują tłumacza lub faktora, który ich daremnie trdziein-
dziej wodzi. 

HENRY LEWIS, 325 SUPERIOR ST, 

ENACZYNIA 1=?. Blaszane i 
Wszelkiego rodzaju sprzęty domowe 

—IDŹCIE I.'C»—• 
-it?.' 

'/I? flEMTRAŁ iMCffl; HOUSE. 'iii' 

A. 
Bo to jest największy sztor tego 
rodzaj u w mieście, a więc wszystko 
sprzedaje najtaniej. 

AfoTTpr t ^ Ontario street jiayci j ] 7i siimił viii'ii 

BROWAR POD LWEM. 
WYKAHIA 

NAJLEPSZE riLZENSKIE I STARE 
LAGROWE PIWO. 

Przez powiększenie naszego zakła
du jesteśmy w stanie dostarczać pi
wo najlepsze, najstarsze i najpożyw-
niejsze. Nasze piwo butelkowe t.z. 

«LI0X riLSENElt EXPORT" 
ozy skało sławę, jako najlepsze piwo 
>utelkowe w świecie. 
g-gfPiwo to sprzedaje w Cleve

land zie i Newburgu 
THEO.HTMAX, Agent. 

tle VtadtielcMiibllittiEsei irewlsg 
CINCINNATI, O 

Frank Ylach, 
poleca wszelkiego rodzaju 

Buty, Trewiki i Rubryk 
Robotę na obstalunki wydaje po

spiesznie, Reperuje obuwie prędko 
i «MniA 

1669 BROADWAY 
cor, PORTAGE ST., Clerelaad, Ohio. 

9 9  

Pytąj się wszędzie o 

"Cygaro Kościuszko. 
wyrabiane przez 91. FREEMAN) 

73 Rhodes ave. Cleveland, O. 
Cygara te uznane przez wszystkich 

polaków za najlepsze. Sęrobójcie 
cygaro "Kościuszko," a nigdy już 
innych nie będziecie palić. 

Ksiądz je poleca. 
PARK CITT, UTAH, .czerw., 1889. 

18 miesięcy byłam chor* ua słabość i chorobę ner
wów, gdy poczułam używać Pastora Koeniga 
„Nerve Tonic"; często się modlę za Pastora Koa-
nig'a, bo pqdxe, że bez jego lekarutwa nie mogła
bym zostać prr.y życiu. Dużo widziało ile z tego 
lekarstwa z korzystałam i Wiel. ks. Galligau tak 
wyeoko je ceni, że obecnie staje aię wielce popa
laniem. 

JULIA AGNES BYRNE. 
Siostra M. Reine, z Castroville, Texas, donosi: 

Użyłam dwie] batelld Pastora Koenig'a „N«nr» 
Tome,'' na słabość nerwów. Nieraz tak cierpiałam 
że krzyczałam z najmniejszej przyczyny; bicia 
serca zwykle następowało i trwało 15 minut. 
kartwo to zupełnie mnie wyleczyło, a zatem p9 
lec am je wszystkim chorym. 

"Na Żądanie czytelnikOsv riosyt'V-
tuv piękną kaiąJ.kę o chorobacii 
niTwów darmo. Ki^dnym nawat 
to ifkarfitu o poąyłatny bezpłatnie 

Lekarstwo to wynalazł Pastor Koenig, zamie
szkały w Fort Wayne, Ind., w roku LSTH, i od tego 
czaau pod jego dyfekcyą przyarotowaje je 

KOENIG MED. CO., Chicago, llf> 
Cent: butelka $1.00: 6 7,a $5.00: butelki wiąk3Z9 

po $1.T"); ri za SM.00. Do nabycia w aptekach. 
W Toledo sprzedają: 

Holder & Co., (>02 So. St. Clair st. 
Herman Piinz, 557 Nebraska avenue. 

mrho. 

S. BAER & Co. 
sprzedają 

Importowane i krajowe likiery, wi
na, etc. Wyłączni właściciele nastę

pujących dystylownych wódek: 

Old Jug Whiskey, 
Matr's lriie Wis&eS? 

Pure Tennessee 
WHISKEY-^ 

Nikt więcej w Toledo tych wódek nie utrzymuj 
tylko my. Ustrzelamy przed podrabianiami. 
Ńasza apecyalność: Likiery dla użytku domowego. 

Przynieście ze sobą dzbanek |jug-] 

436 SUMMIT ST. 
Toledo.. — — Ohio. 

S T O  J  !  
c z \  

MASZ w KATAR? 
Jeżeli jjo masz, to pa-

miętaj, iż 
k KIAŁE<iO IXDJANINA 

£ 
J. HV VN DREWS, M. I).. TOLEDO, O. 
J^^Można dostać w każdej aptece. 

Cena 75 centów za butelkę. 
fyPytajcie sie o "White Indian Catarrh Cure*" 

na 
,vvleczą cię całkowicie 
albowiem tysiące ludzi 
już s;ę wyleczyło, choć 
imię medycyny iin nie 
nioyiv pomódz-
skuteczność gw arantuję 

A. A( > 
sprzedaje 

NO- !) 
Mu>z.vnv do szvoiu. 

W Toledo jest sprzedanych wię
cej tak zwanych "No. -) Wheeler & 
Wilson" maszyn do szycia, niż wszy
stkich innych wyrobów razem. Jest 
to dowód, że ta maszyna jest najle
pszą. Maszyny te sprzedaje na długą 
wypłatę, a możecie wybróbować u 
siebie w domu. Zanim kupicie ma
szynę, lub zamienicie swą starą, to 
przekonajcie się u mnie. a spewno-
ścią przez to zaoszczędzicie. 

Potrzebuję agentów. 
Mam 100 dobrych używanych ma

szyn, które sprzedaję tanio, po $10 i 
wyżej. Niektóre tak dobre jak nowe. 
Muszę je wyprzedać za byle co bo mi 
miejsce potrzebne w składzie. Sprze
daję także olej do maszyn, igły,przy
rządy, itd., oraz reperuję maszyny 
wszelkiego wyrobu. Z uszanowaniem, 

A. AUSTIN, 
317 Adams st., Toledo, Ohio. 

E. C. Sehwan, 
—ADWOKAT SĄDOWY. 
20 Blackstone Building, SENECA ST. 

jjggp^Mówimy po polsku i po nie
miecku. 

W.F.Zapf, 
Sf^>fotograf"f^f 

Wyrabia portrety, krajobrazy i foto
grafie wszelkiego gatunku w jednym 

lub rozmaitych kolorach. 

Ceny umiarkowane. 

Broadw 'y 
JM 


