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Z  Z A  M O G I Ł Y -
R O M A N S .  

Napisał dla "Ameryki" Dr. Borysowlcz 

(Ciąg dalszy.) 
Przerażona odtrąciłam go od 

siebie, 
On poczerwieniał od złości. 
"Niech-no panna cokolwiek 

delikatniej sobie postępuje!" 
powiedział do mnie, zacis
nąwszy swoje wielkie kły. "Bez 
tych kaprysów, ostrzegam pan
nę! Nic wielkiego się jeszcze nie 
stało, że przyznałem się do za
bójstwa Łueyi! Kochając pannę 
dopuściłem się tego występku. 
Pani kochanka w swym pokoju 
udusiłaś, a ja moją kochankę w 
gołem polu! Pani swego kochan
ka zamknęłaś do kufra, jakby 
skarb najd-oiszy, aź gdy nie
smacznie było wąchać, to mój 
kark musiałem nadstawić, by 
usunąć ten drogi skarb z kufra 
panienki. Ja szlachetniej pos
tąpiłem. Nie narażając nikogo 
na niebezpieczeństwo, sam za
wlokłem zabitą do Mota i ubra-
łe.n jej głowę kwiatami. Ja 
wiem, gdzie moja ukochana po
chowana, a panienka do dzisiaj 
nie wiesz, gdzie gniją kości ko
chanka, którego panienka cało
wałaś i do swoich dziewiczych 
piersi przyciskałaś! Ja niekiedy 
w mojej cli am ski ej duszy wspom
nę i pacierz zmówię za jej duszę 
i mogiłę jej, choć niaznacznie od
wiedzę, a panienka! wspomnia
łaś kiedy na swego ukochanego 
Piotra! Kówni sobie jesteśmy, 
moja kochana pani. Cięży na 
mojej duszy grzech, ale i panien
ki dusza nie ze wszystkipm jest 
czysta, spokojna! Zbrukane 
krwią moje ręce, ale i panienki 
nie czyste, bo zbryzgane krwią 
kochanka!" 

"Padam do aog!" krzyknął, 
wychodząc i mocno zatrzasnął 
drzwi za sobą, 

Pozostałam w pokoju sama, 
moralnie zabita tem wszystkiem, 
co się działo. Ani zaprotestować, 
ni słowa wymówić nie miałam 
siły. Przestrach mnie przejął 
i zlodowacił mnie całą! 

Dopiero teraz zdolną jestem 
pojąć całą moją zawisłość i wła
dzę nad sobą. 

W pierwszej chwili przyszła 
mi myśl udać się do ojca o ratu
nek, i opowiedzieć mu wszystko? 
Lecz jak poprzednio tak i teraz, 
nie chcąc się chwytać kotwicy 
rozbitego okrętu, myśl tę po
rzuciłam. 

Wątpiłam, czyli to mnie ura
tuje i do dobrego doprowadzi 
celu! Ostatnie słowa Eliasza 
jeszcze obijały się o moje uszy. 
Za czas przeżyty ja nauczyłam 
się rozumieć Eliasza i z ostat
nich słów jego zrozumiałam, że 
ten człowiek nie zastanowi się 
przed niczem, gdyby mnie miał 
utracić z rąk swoich. On nie us
tąpi, dopóki w nim choć odro
bina życia tleć będzie. Dziś po 
raz pierwszy okazał on taką wła
dzę nadeinną, ja zaś powzięłam 
jeszcze większa nienawiść. 

Do tej pory, aczkolwiek nie
nawidziłam go, to jednak wi
działam w nim pewne dobre stro
ny, bezgraniczne dla mnie poś
więcenie, przy usłudze uczynio
nej mi z Piotrem, kiedy bez ża
dnego wahania zgodził się być 
wspólnikiem cudzej zbrodni, nie 
uląkł się nawet kat,orgii. 

Zdawało mnie się, że w tem 
zwierzęciu jest choć cząstka szla
chetnego uczucia, z siłą woli i 
charakteru, i choć nienawidzi
łam go, to jednak miałam hołd 
dla jego charakteru. 

Okazało się, że zostałam za
wiedzioną w swoich rozumowa
niach, że ten człowiek brukał 
ręce w ludzkiej krwi, jedynie 
dlatego, by usidlić w swoją nie
wolę mnie. I dlatego zadusił 
on kobietę, która go kochała na-
dewszystko na świecie. Gdy 
tymczasem on postępuje jak naj
gorszy nędznik; niema w nim 
nic ludzkiego, gotów on jest na 
najobrzydliwsze podłości. Ja po-
zostaję pod władzą tego człowie
ka, a wyrwać się z pod niej nie 
mam siłyi 

A tu ten nagły, niespodzie 
wany przyjazd pana Zarzeckiego, 
jego uwagi i życzenie mówić o 
czemś ze mną! Powraca cała ka
tastrof 'a przeszłości, którą uwa
żałam za zapomnianą na wieki. 
O, gdzież koniec tym okrutnym 
mękom? Kto może podać mi rę
kę, by wydźwignąć mnie z tych 
piekielnych katuszy! 

XXVII. U STERU. 

Dnia lOgo lutego. 
Wczorajszego wieczoru prosił 

mnie Zarzecki, o chwilkę rozmo
wy in quater oculos, a ku temu 
przeznaczył dzień jutrzejszy. Oj 
ciec wybiera się jutro do sąsiedz
twa, Zarzecki więc chce skorzys 
tać z jego nieobecności i raz się 
ostateczny ze mną porozumieć. 
0 czem on chce mówić, trudno 
odgadnąć. On chce zapewne 
wrócić d > poprzednich praw na
rzeczonego, nic nawet nie podej-
rzywając. On liczy to możeb-
nem, nie dostrzegając tej prze
paści jaka utworzyła się między 
mną a nim! 

Co ja mu powiem? Czem się 
wymówię? Czem usprawiedliwię 
swoją odpowiedź? Bo ręki ja 
jemu oddać nie mogę, nie śmiem 
1 nie powinnam! 

Z ojcem Zarzecki snać juź o 
tem rozmawiał, tak mnie się 
zdaje, bo wczoraj i dziś ojciec 
chodzi, jak po zwycięstwie i spo
tykając się z wzrokiem moim, 
jakoś zagadkowo się uśmiecha. 

Biedny oiciec! I on oszukany 
i on nic nie podejrzy wa, tak jak 
i wszyscy w mojem otoczeniu! 

Nie wiem jaka pokusa pobu
dziła mnie do tego by okłamy
wać własnego ojca. Jakież w» 
mnie zaszły zmiany! Dawniej 
kłamstwo uważałam za jeden 
z najsroższych przestępków, a 
dziś?!.... 

Wczoraj kazałam Prochowi
eżowi wyczyścić ścieżkę przy gro
bie mojej mamy. Chcę zajść na 
grób mojej mamy i poprosić o 
radę do dalszego życia i jaką dać 
odpowiedź Zarzeckiemu. 

Lecz co ja mówię, jaką mam 
dać odpowiedź Zarzeckiemu? 
Czy mam prawo namyślać się 
nad odpowiedzią dla takiego ka
walera? Ja powinnam dzięko
wać Bogu i być dumną, że będę 
żoną porządnego człowieka, a do 
tego szlachcica! 

Ja niegodnam nawet tego..., 
niedawno wyrwawszy się z objęć 
''chama'' komisarza, przechodzę 
w uściski swego niewolnika, fur 
mana! 

Zdaje mnie się, że niema na 
świecie drug*'ej osoby, któraby 
tak nisko, jako ja upadla! 

Dnia 'l 1 lutego, 2 g. w nocy. 
Dopiero co wróciłam do mego 
pokoju. Nie mogę uporządko
wać myśli i nie umiem nic po
wiedzieć! 

Czy nie we śnie to wszystko 
się działo? czy byłam przy zmy
słach, gdy dawałam słowo panu 
Zarzeckiemu i zgodziłam aię być 
jego ŻOIKJ?! 

Tak, dałam słowo. Starczyło 
mnie jeszcze odwagi do tego, co 
jeszcze wczoraj uważałam za 
niemożebne Nie obwiniam w 
tym wypadku siebie, gdyż każ
da na mojem miejscu będąc, u-
ezyniła by to samo! 

Powinnam opisać to ze wszel-
kiemi szczegółami, jako nadzwy
czajną zmianę w mem życiu; 
z tem wszystkiem zwierzyć się 
muszę w mym dzienniku. To 
mój kolega, to mój przyjaciel, 
on tajemnice moje zachowa w 
sekrecie! 

Kto da wiarę, że ja wśród tej 
samotności pokochałam ten ka
jet, jak najdroższego przyjaciela! 
Czułabym się wielce zmartwi©-
ną, gdybym go utraciła, nie dla
tego, że wykryły by się moje 
zbrodnio, ale że nawyKłam do 
niego, że widzę w uiui biografię 
mojej przeszłości! 

Ale powrócę do mojego opo
wiadania-

Dziś, wczas z rana, wyjechał 
ojciec. Na śniadaniu by lam sam 
na sam z Zarzeckim. 

Był on bardzo wesoły. Po 
śniadaniu poszliśmy oboje do 

bawialnego pokoju, w którym 
palił się na kominku jasny o-
gień. * 

Ten dobrze ogrzany i oświe
tlony kącik, był najulubieńszem 
miejscem pana Zarzeckiego. 

Tym razem usiadł on przed 
kominkiem na wielkiej tureckiej 
kanapie. Z początku prowa-
dziliśmj' dosyć ożywioną rozmo
wę, a po chwili pan Zarzecki u-
milkł. 

Ja również przez chwilę by
łam milczącą. Po chwili zaś śmie
jąc się, zapytałam: 

"Czy to pan drzemie?" 
łfO, nie!77 rozśmiał się on w 

odpowiedzi 
'•Siedzę w nastrojeniu, które 

nazywają dolce far niente i milcząc 
zazdroszczę sam sobie!'' 

"Pan sam sobie zazdrości? To 
oryginalne!" zauważyłam. "Czy 
kto może sam sobie zazdrościć?" 

"A dlaczegóż nie?" zapytał. 
Przecież żałować sam siebie czło
wiek może, To się mu nje za
brania." 

"Rozumie się, nie!'' odrzek
łam. "Ale to zupełnie co in
nego 

(Dalszy ciąg nastąpi) 

NOTATKI Z POLUJ). PITTSBURGA. 
Kropie św. Jana. Najskuteczniejszy środek cd 

bólów żołądka, od gwałtownego rozwolnienia, co 
nią rząnto zdarza podczim letnich upałów; od nie
strawności, od rwania w kiszkach ltd, Krople te 
wogóle leczą wszelkie choroby żołądkowe u dzie
ci. Sposób używania jest po polsku na butelce. 
Ona butelki 25 i 5o c. Jedynie dostać je można w 
aptece II. Fitikelpearl'a, 2<>00 l'enn ave. i 247 Fifth 
ave. Pittsburgh Pa. Dla zamiejscowych posyła
my, gdy przyślą należność. 

Kodakom naszym polecamy z chęcią dobrego 
lekarza, H mianowicie Dra Ludwika Mennig'a, 
który ma swą-^kancelarytj i mieszka pil. 2901 Car
son ul. Dr. M. posiada długoletnia i dobrą prakty
kę, as owa jego sięga daleko, jako dobrego leka
rza. Jeżeli kto z naszych rodaków bedzie potrze
bował doktora to radzimy udać siQ do DraM. 
Można sie z nim rozmówić po angielsku lub po 
niemiecku. 

Wm. Zoeller, 1807 Carson ul., S. S. Pittsburgh, 
sprzedaje prawdziwy "Black Gin," który jest bar
dzo dobry na chroniczny katar, mokrz, taniec Św. 
Wita, reumatyzm, dropsve, ból w plecach, cier
pienia kobiece itd. Buteltai kosztuje $1, a 6 bu
telek za $5. 

Kto chce mieć tanią, a drobną wódkę, niechaj 
sie uda do V. Dosch,'2214 Carson ul., SS. Pitts
burgh. Sprzedaje on doskonalą "Pocieszycielke 
strapionych" po $1.25 za galon. Zarazem mana 
składzie piwo, wino i rozmaite likiery. 

Do muzykantów! Jeżeli chcecie nabyć sobie ja
kikolwiek instrument muzyczny, albo organy lub 
fortepian, to namietajcie, że najtaniej możecie to 
dostać u I'h. Kothledera, pil. 1781 Caraoii st. w S. 
S. Pittsburgu. Idźcie na przekonanie. 

Firma "Ernst Hauch i Synowie" przy rogu ulic 
26 i Sarah, w 8. 8. Pittsburgu, wyrabia najlepsze 
piwo lagrowe. Kto nie ma apetytu, a chce być 
zdrowym i silnym, powinien tego piwa spróbować. 

If you are intending to go anywhere it may pay 
you to consult ilie following list of specially au
thorized low rates, which will be made by the 

OHIO CENTRAL LINES. t 
[T & O C Ry. -K«M Ry. — T C * C Ry.l 

One fare for the round trip, to 
Cincinnati, O. Account of Prohibition National 

Convention. Sell tickets June 28th, and 29th. 
Return limit July 6th. 

Cleveland, O. Account of meeting Ohio State-
Teachers Association, tickets wilfbesold June 
27th and :28th, limited to return July 1st, from 
points in Ohio only. 

Findlay, O. Account Barnum and Bailev's shows. 
Tickets on sale July 22nd from all T. C. & C. 
stations, good returning same day. Train will 
leave Findlay north-boundat 5 p. m. and south
bound at ti.20 p. ni. 

Fourth of .July. Tickets on sale July 2nd, 3rd and 
4th, good to return until July 5th, from all sta
tions to all stations upon these lines. Also to 
points within a radius of 2000 miles. 

Kansas City, Mo. Account Supreme Lodge Meet
ing and Biennial Conclave l\ li. K.of P. Tick
ets on sale August 19th to 22nd. Uood to return 
until Sept. 15th. 

New York City. Account of Society of Christian 
Kndeavor I'nion. Sell tickets July rttli, 6th and 
7th. (iood to return July 10th and 15th. 

Omaha, Neb, Account of National Convention 
Independent party. Tickets on sale J line 29th to 
July 1st. tioou to return July 15th. 

Saratoga, N. V. Account National Education As
sociation. Tickets will be on sale July 5th to 
18th, inclusive, atone fare for round trip, plus 
82.00 tor ticket for membership fee. Good to re
t u rn  un t i l  Sep .  i f t th  

T(T ledo ,  O .  Account of Barnum ABailey's exhibi
tion. Sell tickets July 23rd from T O C sta
tions, Moline to Bucyrus, inclusive, and from 
all T C «fc O stations. 

PATENTS 
Caveats, and Trade Marks ohtained. 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 \\ ashington. 

Seud model, drawing or photo., with descrip
tion. \\ e advise, if patentable or not, free of 
Charge. Our fee not due till patent is secured. 

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

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

R. A. BARTLEY, 
GROSERNIK >: HURTOWNY, 

poleca 

polskim grortsrnikom świeże i dobre towa 
ry groseryjne, po cenach umiarkowanych. 
Co tylko potrzebujecie w handlu w gro-
serni, u mnie możecie wszystko dostać. 

618-630 Summit ul, 

BSGLsjonarz je poleca. v 
ST. PAUL'S MISSIOW, 

Choteau Co., Mont., 12 Grud. '90. 
Pastora Koeniga „Nerve Tonic" jest skutecanem 

w leczeniu astmy lub jakichkolwiek chorób ner
wów spowodowane wskutek słabości nerwów albo 
przesilenia. Troje dzieci w mojej szkole cierpia
ło na wielką chorobę; po użyciu tego lekarstwa 
konwulsye ustały i dzieci wktótce do zdrowia 
wróciły. We wszelkich wypadkach wzmacnia cały 
system bez zawodu. A zatem serdecznie je po
lecam. 

WIEL. KS. EBERSWEILEB. 
ST. VINCENT'S HOSPITAL, 

TOLEDO, Ohio, 9-go czerwca 1890. 
Pani Gorman cierpiała na epilepsyą, wiąc da-

liśmy jej Pastora Koenig'a „Nerve Tome." Kon
wulsye przestały od czasu używania tegoż lekar* 
stwa. Życzymy wielką sprzedać temu nieocenio
nemu lekarstwu. 

SIOSTRA BRADY. SMINM. 
Na żądanie czytelników posyła
my piękną książkę o chorobach 
nerwów darmo. Biednym nawet 
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie 

Lekarstwo to wynalazł Fastor Koenig, zamie
szkały w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, i od tego 
czasu pod jego dyrekcyą przygotowuje je 

KOENIG MED. CO., Chicago, III. 
Cena: bntelka $1.00: 6 za $5.00; butelki wląksz© 

po $1.75; 6 za $9.00. Do nabycia w aptekach. 
W Toledo sprzedają: 

Hohley & Co., 602 80. St. Clair st. 
Herman Prinz, 557 Nebraska avenne. 

SAM T. FISK, 
WYSEŁA] PIENIĄDZE DO EUROPY 

1 SPRZEDAJE 

IKARTY 0KRET0WE* 
311 Madison st., Obok Poczty. 

TANIA GROSERNIA, 

Dobre powidła po 30 centów. 
Dobre masło po 18 centów. 
Masło w kamionkach lf c. Ib. 

Po tanie towary idź do: 

F. A. Rood, 624 St. Glair st. 

fi. ^0£ENFELDER, 

Sprzedaje 

Wszelkiego" rodzaju Żelaztwo. 
Naczynia blaszane, farby, pokosty, oleje, pokry

cia na dach i rury ściegowe. 

Piecedo
kogrzeenwania bardzo tanio! 

Zanim udacie sie gdzieindziej, to przekonajcie 
sią o cenach u mnie. 

A. Iłosenf elder 
1212 DORR UL. TOLEDO. 

Norddeutscher Lloyd, 
Regularna linia okrętów pocztowych 

Z Baltimore do Bremen 
Dnie odjazdu są jak następuje: 

Oldenburg, Kwiecień 3o. Czerwiec 1. Lipiec 13. 
Dresden, " 37 " 8 " 20 
Karlsruhe, Maj 4 " 15 " 27 
Stuttgart, " li » 22 Sierpień 3 
Weimar, " 18 *» 29 " 10 
Gera, " 25 Lipiec 6 " 17 

I. Kajuta $60 do $90. 
Stosownie do miejsca 

Międzypokład (Zwischendeck) $22.50. 
Bilety tam i napowrót po zniżonej cenie. 

Odjazd z Bremen co czwartek. 
Wymienione parowce są przeważ

nie nowe, odznaczające się wybor-
nem wykończeniem i we wszystkich 
przedziałach elegancko urządzone. 

Długość ich 415-435 stóp. Szero
kość 48 stóp. 

Kajuty, salony, pokoje dla palaczy 
i t. d. na pokładzie i pokładzie do 
przechadzki. 

Oświetlenie elektryczne. 
Na wygody pasażerów mię-

dzypokładu jak i wentylacyę służba 
okrętowa zwraca szczególną uwagę i 
ma o wszystkiem staranie. Innych in
formacji udzielą agenci. 

A« Schumaher, 

5 South Gay st. Baltimore, Md. 
lub ich zastępcy w kraju. 

FR. OBERSKI, 
-^Malarz i Dekorator 

Poleca swe usługi Sza-
nownej Publiczności. » 

Tapetuje, maluje i dekoruje domy, 
. . . po cenach umiarkowanych . . . 
. .Obstałunki załatwia pospiesznie. . 

138 
BRONSON AVE. TOLEDO. 

BUCKEYE PAINT 
AND VAPNISH COMPANY 

wyrabiają farby, pokosty i lakiery, które ogólnie uznano za naj
lepsze w świecie. 

NA SPRZED AN 
H. Werdehofffc Co., 708 Junction ave- oor- Vance. 
A. Roaenfelder, 1212 Dorr st. 
Meier Bro s, Lenk at , pom. Nebraska ave i Tecumseb st. 
C. F. Throm, 383 Nebraska ave. 

Frank Vlach, 
poleca wszelkiego rodzaju 

Buty? Trewiki i Rubry.fc-
Robotę na obstalunki wydaje po

spiesznie, Reperuje obuwie prędko 
i sanio. 

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

The Columbia Brewing Co. 
43-51 Commercial st. 

CLEVELAND, OHIO. 

DR. OHLIGER 
Leczy wszelkie choroby, a specyalnie raka, ka

tar, reumatyzm, skrofuły, chroniczne rany itp. 
Leczy także z robactwa itz. 

TASIEMNIKA. 
Nic nie płacisz, jeżeli nie bądziesz wyleczony. 

Dr. Ohli^pr przyjmuje pacyentów pn. 1(4 17ta nl. 
\vS. S. Pittsburgh J'a.,od 9do 12 tęodz, przed po-
łud.: od 1 do 5 po południu, i od 7 do 9 wieczorem. 

Przeszło Pięćdziesiąt Lat 

Ł  A G O D Z Ą C  Y  
Syrup Winsłow 

dają matki swym dzieciom, podesta wyrostn 
bów. Jeżeli een 1 odpoczynek nocny przerywa 
wam dziecko narzekaniem na otwierające siedzi?* 
sła, to zaraz poślijcie do apteki no butelką "Łago
dzącego Syropu Pani Winsłow,"który natychmiast 
ulży cierpieniom dziecka. Jest to środek wyprd* 
bowany i pewny. Leczy rozwolnienie, reguluje 
żołądek i wnętrzności, leczy kolki, zmiąkczadzią-
sła, zmniejsza zapalenie i dodaje energii całemu 
systemowi. "Łagodzący Syrup Pani Winsłow'" dla 
dzieci, którem zęby wyrastają, ma przyjemny 
smak; jest wyrabiany podług recepty jednej z naj
sławniejszych doktorelt w Stanach Zjednoczonycn, 
a jest na sprzedanie w każdej aptece aa taiynl 
świecie. 

COA BUTELKI 25 CENTÓW. 

TRZEBA SIĘ PYTAĆ O 
& 

Mrs, Winslow's Soothing Skrup. 

PIERWSZORZĘDNY 

POLSKI SALOON, 
pod godłem 

"KOSCIUSZK© I PUŁASKI" 
zaopatrzony we wszelkie napoje 

i przekąski 
otworzył nasz rodak 

PBOF. GABRYEL DRYS, 
408 Monroe u.1. 

R ECEPTY DOKTORSKIE- >• 

¥ —-
STARANNIE WYKONYWAM 

^ używając najlepszych chemikalij. 

Polecam medycyny patentowe wszelkiego 
rodzaju, pigułki, zioła, krople, sarsapa-

rillą i inne 
ARTYKUŁY TOALETOWE. 

Perfumy i piękne rzeczy na podarunki. 
... Cygara, tytoń, tabaką, papierosy.... 

t. ICEN^' NIZKIE, 

W.F.Zapf, 
Wyrabia portrety, krajobrazy i foto
grafie wszelkiego gatunku w jednym 

lub rozmaitych kolorach. 

Ceny umiarkowane. 

1686-88 
BROADWAY 

E. C. Schwan, 
Al) WOKA T SĄDO WY. 

20 Blackstone Building, SENECA ST." 
flSiP^Mówimy po polsku i po nie

miecku. r 

NA SEZON 

Czyszczenia 
Mieszkań! 

M E BURLEIGH, Dorr & Junction ave' 

Idźcie po towary do 

A. Havre, 
2346 Broadway. 

Karpety po 38c, co warte 50c 
" 47c « 60c 
" 59c « 75c 
" 60c « 85c 

Firanki sprzedajemy tanie, niż kto 
kolwiek iBny w mieście. Podajemy 
niektóre ceny. 

po 89c, co warte $ 1.25 
$1.25 « 1.71 
1-98 " 3.00 

Przyjdźcie zobaczyć nasze kurty
ny po $ 3.47, kttfre warte $5.00. 

Mamy specyalny sort kurłyu po 

$3.98, 
ktśre warte przeszło $5. Zoóaczcie 
nasze rolosy i zasłony do okien 
mamy największy i najlepszy wybór 
a ceny najniższe. 

Zasłony po 19c, cc warte 25c 
" 39c « 50, «0 i 75c 

Drążki do firanek poJ19c. 
Przyjdźcie do nas, zanim'kupicie 

u innych. 

A. Havre, 
2346 Broadway, 

Cleveland^ Ohio. 

BROWAR POD LWEM. 
' WYKABIA 

NAJLEPSZE PILZEXSKIE I STARE 
LAGROWE PIWO. 

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

fc'LI0Jr PILSOER EXPORT" 
pozyskało sławę, jako najlepsze piwo 
butelkowe w świecie, 

tSF"3Piwo to sprzedaje w Cleve-
landzie i Newburgu 

THE0. HYMAX, Agent. 

CINCINNATI, O 
•ts> ^ 

Każdy galon gwarantowany przez "The Buckeye Paint & Varnish Co." 
.. Pytajcie się o BOHkąJ Pfjat anie bierzcie innych,.. 

Chorągwie i oznaki 
DLA TOWARZYSTW 

Najtaniej można dostać u 

B. A. HARKS 
524 Superior St. Cleveland Ohio. 

|  Harrison czy Cleveland 
# MNIEJSZA O TO, 

załóż się, że Nr. 9. jest najlepszą maszyną do szycia. 
XiT. >̂r.̂   ̂ W9zystkich darmo. Zamów jednę....... 
^ i zadowolnij się. nim gdzieindziej będziesz chciał kupować. 

** CHCEMY WSPÓŁZAWODNICTWA. 

Przybgdś, dowiedz sig o cenach a napewno zaoszezgdzisz pienigdze 

A. AUSTIN, 317 ADAMS ST. 
Potrs.bujemy agratov. teltfom nr. u> 


