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Z  Z A  M O G I Ł Y .  
R O M A N S  

ITapisał dla "Ameryki" Dr. Borysowlcz 

(Ciąg dalszy.) 

Kończąc te słowa, podły cham 
rozparł się na kanapie. 

Cierpliwość mjja się wyczer
pała. Postanowiłam bądź-co-
bądź położyć tamę śmiałości zu
chwalca. 

'•Wstań!" krzyknęłam. "Ty 
nie boisz się, ale równie i ja cie
bie nie. Wstań w tej chwili!" 

On w milczeniu podniósł się 
z kanapy i opari ręką o stół. 

Na twarzy iego malowało się 
więcej niezadowolenie niż przes
trach. 

"Ot, mogę ta.l postać!" mówił 
jakby sam do siebie, uśmiecha' 
jąc się przy tern pogardliwie. 

"Teraz możesz mówić!" po
wiedziałam rozkazująco. "Lecz 
uprzedzam cię, żeby nie było 
żadnego grubiaństwa, żadnego 
przykrego słowa! Znieść nie 
mogę!" 

"T-a-a-a-k! Słucham! Mogę 
wypełnić ten rozkaz, ale też pro
szę panienki i moich słów mimo 
uszu nie przepuszczać. Powin
naś panna więcej na to, co mó 
wię uważać!...." 

"Panienka nie życzy sobie, że
by cham siedział przed wami i 
ewoją gawędą naprzykrzał się. 
Mogę ja postanowić sobie, aby 
nie robić panience nieprzyjem
ności, ale i ja proszę o laskę! 
Mnie również gniewa ten gość 
ten pan zarozumiały ze swojem 
natrętnem swatostwem! Chciej 
pani wziąć moją prośbę pod u* 
wagę i powiedzieć ojcu, że to 
ewatostwo pani nie po sercu." 

Nie mogąc pohamować się 
od gniewu schwyciłam w kącie 
stojący bat i machnęłam nitu w 
powietrzu. 

Bat zagwizdał w powietrzu i 
upadł na twarz Eliasza. 

Na bladym jego policzku uka
zała tsię krew. Zaśmiał się głoś
no, a zacisnąwszy pięśc:e, wy
mówił: 

•'Ach, panienka bić się chce!? 
Dobrze, ja to będę pamiętał! 
Wszystko ma swe granice! Po 
raz ostatni mówię, żeby pana 
tego i smrodu nie było! czy sły
szycie? Postanowienie moje nie
złomne, Nie dlatego ja za tak 
drogą cenę panienkę kupiłem, 
nie dla tego przyjmowałem na 
siebie połowę zbrodni, narażając 
swą głowę pod topór kata, abym 
tezaz schyliwszy pokornie głowę 
miał się kontentować szczęściem 
cudzem! Abym miał obojętnie 
na to patrzeć, jak panienka bę
dzie obejmować się i całować z 
tym paniczem! Do tego nigdy 
nie przyjdzie! O, nie! Nie ma 
we mnie tej chamskiej pokory i 
nigdy nie będzie! Co raz Eliasz 
sobie zdobył, tego za nic, niko
mu, nigdy nie ustąpi!" 

"Co ty powiesz? Co ty możesz 
zrobić? Czy ty mnie przestra
szysz, bezrozumny?!" wymówi
łam w najwyższej złości. 

"Co mogę zrobić?" powtórzył 
pytanie i podpierając się rękoma 
zbliżył się do mnie i mówił "Co 
ja mogę?! Ot ja to mogę panie
neczko moja!.... Mogę zaraz, 
nie zważając na porę, pójść zbu
dzić pana i wszystko opowie 
dzieć. A idąc do ojca, zajdę do 
tego panicza i jemu o wszyst 
kiem opowiem i nieboszczyka 
wspomnę i o sobie nie zataję; a 
wtedy pozwolę jemu, niechaj ca
łuje się! A zatem dobrej nocy, 
kochana panienko!" kłaniając się 
aż do podłogi, powiedział Eliasz 
i zwrócił się do drzwi. "Czyli pa
nienka powie o tem ojcu, czyli 
nie — wola w tem panienki! 
Zechce panienka żyć spokojnie, 
ja milczeć o tem będę, jeśli zaś 
nie, to proszę niegniewać się na 

tmnie! Swojej głowy ja nie 
pożałuję, ale też i panienki nie 
oszczędzę! Dobranoc! Smacz
nego snu!" 

Po tych słowach wyszedł, po 
zostawiając mnie samą, bezprzy 
tomną prawie od wysłuchania 
tftk strasznei tyrady, 

Nigdy jeszcze, w najokruc-
niejszej chwili nawet nie cier 
piałam tyle, co obecnie! 

W skroni jak młotkami za
częło stukać, w gardle zaczęły 
łzy dusić; mózg jakky palił się 
w mej głowie! 

Co robić? Jak postąpić? 
Czy mam poddać się niewol

nikowi, czy dla tego dzikiego 
zwierzęcia, dla jego brudno zwie 
rzęcych namiętności mam od
rzec się szczęścia, świata i życia 
nawet! 

O, nie! Tysiąc razy nie! 
Albo czy mam walczyć z nim! 

czy potrafię zmusić do milczenia 
tego okrutnika? 

Czyż do jakiegokolwiek re
zultatu dojdę? Zastraszę go oj
cem, on nie cofnie się przed pos
tanowieniem, a nieDminie także 
Zarzeckiego, i jemu całą tajem
nicę odkryje!. .. 

Zarzecki wysłucha to wszys
tko spokojnie! Z ojcem mówić 
o tem on się nie ośmieli! Poje 
dzie on, zabierając z sobą naj
gorsze o mnie wyobrażenie!... 

I w tym i w drugim wypadku 
nie przewiduję dobrych dla mnie 
następstw!... Lepiej więc, że 
odjedzie, otrzyrrawszy odmowną 
odpowiedź, że nie mogę mu dać 
mojej ręki. Odjedzi3 gniewny, 
zadąsany, w różnych domysłach, 
ale bez nienawiści do mnie i złe
go o mnie wyobrażenia!... 

A gdybym sama wyspowia
dała się jemu ze wszystkiego?... 
Wyspowiadać się ze wszystkiego 
jak przed księdzem! .. Przecie 
on sam niedawno mówił, że da
ruje mnie wszystko, cobym tyl
ko nie popełniła, bylebym jego 
przebaczyła przcstępek. 

Ale gdzietam! On mówiąc to 
myślał o małych, dziewiczych 
wolnościach, a nie o tak hanieb
nych występkach! .. 

Mateczko, moja droga!... Je
żeli ty słyszysz i widzisz to z za 
mogiły, pożałuj biedną swą cór
kę!... Proś Wszechmocnego Bo
ga, aby mnie zabrał do swojej 
chwały i t«m naznaczył dla mnie 
pokutę, a wyrwał z tego doczes
nego piekła obłudy!... 

XXX. PODOBIEŃSTWO SZCZĘŚCIA. 

Dnia 22 Lutego. 
Trzeci dzień, jak niewychodzę 

z mego pokoju, udając chorobę; 
ale i bez udania mam nerwy 
zbyt rozstrojone, i ledwo mogę 
się utrzymać na nogach. 

Głowa jak ołowiem nalana, w 
piersi jakby wtłoczono siedm 
mieczów. 

Ojciec dwa razy zachodził do 
mego pokoju. Mówił, że Za
rzecki zbyt zaniepokojony moją 
chorobą, prosił, bym mu pozwo
liła, aby mnie odwiedzić. 

Nie mogłam uwzględnić jego 
prośby, mówiąc, że jestem zbyt 
słabą. Wstyd mnie doprawdy, 
iż zasłabłam ze strachu, że E-
liasz wszystko może wydać. 

On łgać nie umie, gdy co po
wie, to i dotrzyma: on'mnie ze 
swych szponów nie wypuści. Do 
stracenia on tu nic niema. 

On tak przywykł do tego ze 
mną życia, że zanic w świecie 
nie zechce się z nim rozstać. Ja 
i tak dziwię się, że on z tem do 
swoich przyjaciół się nie poch
walił. Sądzę, iż boi się ojca o-
brazić i dlatego milczy. 

"Za co on tak zbił jego?" za
pytałam. "Cóż on mu zrobił?" 

"Z pewnością, że on sam nie 
wie za co!" gniewnym tonem 
odpowiedział ojciec. "Dawno ja 
miałem zamiar oddać go do woj
ska, a teraz kiedy coraz gorszy, 
oddam go w służbę, to nauczjr 

się rozumu. 
Milcząc myślałam, czy było

by to dobrze, gdyby ojciec odda
lił odemnie Eliasza. 

(Dalszy ciąg nastąpi) 

Norddeutseher Lloyd, 
Regularna linia okrętów pocztowych 

Z Baltimore do Bremen 
Dnie odjazdu są jak następuje: 

Oldenburg, Kwiecień 30. Czerwiec 1. Lipiec 18. 
8 " 20 
15 " 27 
22 Sierpień 3 
29 " 10 
6 •« 17 

Dresden, 
Karlsruhe, 
Stuttgart, 
Weimar, 
Gera, 

Ma} 
27 
4 

11 
18 
36 Lipiec 

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

MIędzypofeład (Zwisehendeck) $22.50. 
Bilety tam i nupowrót 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-
formacyi udzielą agenci. 

A Schumacher, 
5 South Gay et. Baltimore, Md. 
lub ich zastępcy w kraju. 

ftTHWKrQEN,ęf 

Niezawodne lekarstwo. vn 
Btjcrmns O., 18-go marca, '89. 

Kb. Kleekamp donióti mi o Waezem lekarstwie. 
Użyłem go na epilepeyq na którą przez 26 lat 
cierpiałem. W pierwszym tygodniu po użycio 
tego lekarstwa czułem f<ię zdrowszym; moje ner
wy uspokoiły Bię. Od września z. r., w którym 
to czaeietego lekarstwa używać począłem, nie-
miałem liajmnieBzego znaku tej choroby. Idą do 
pracy bez bojaźni. A zatem polecam je każdemu 
cierpiącemu na tą chorobą, jako niezawodne le
karstwo i świadczą powyższe moim podpisem. 

HERMAN SCHUEBLX. 
Eakłing, la., 14-go maja, 80. 

Długo cierpiałem na nerwy i ból głowy, ezcze-
EGinie w niedziele po nabożeństwie. Dwie bntel-

i „Koenig'e Nerve Tonic" wyleczyły mnie. Isto
tnie że lekarstwo to jefct godne swego imienia: 
„Lekarstwo na wzmocnienie nerwów . — „Nerve 
Tonic". 

W1EL. ES. J. B. HUMMBEBT. 

Ha żądanie czytelników posyła
my piękną keiąiką o chorobach 
nerwów darmo. Biednym nawet 
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie 

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

KOENIC MED. CO., Chicago, lik 
Cena: bntelka $1,00: 6 za $5.00; butelki większe 

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

Hohley & Co., 602 So. St. Clair st. 
Herman Prinz, 557 Nebraska avenue. 

DARMO. 

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

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

Tasiemca czyli Solitra. 
Nic nie płacisz, jeżeli nie będziesz wyleczony. 

Dr. Ohliper przyjmujepacyentówpn. 17417th St. 
W S. S- Pittsburg Pa., od 9do 12 trodz, przed po-
łud.; od 1 do & po południu, i od 7 do9 wieczorem. 

FR. OBERSKI, 
«= 

-^Malarz i Dekorator 
Poleca swe nsłngi Sza- ^ 
ii own ej Publiczności. W 

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

138 
BBONSON AVE. TOLEDO. 

f 
Ameryka w foledo, 

Wycbodil 

dwa razy na tydzień, mianowicie co środę i So
botę. Kosztuje na rok $1.50, na pół roku 75 c., na 
4 miesiące 50 centów., oa 2 miesiące 25 centów. 
Do Polski prenumerata wynosi tylko $2.00 na rok 

PRENUMERATA PŁATNA Z GÓRY. 

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

Prosimy o rozpowszechnianie naszego pisma. 

// 

BUCKEYE PAINT 
AND VAFNISH COMPANY 

wyrabiają farby, pokosty i lakiery, które ogólnie uznano za nąj-
lepsze w świeęie. 

H. Werdeboff & Co., 708 Junction ave. cor. Vance. 
NA SPRZEDANIE U: A. Roaenfelder, 1212 Dorr st. 

„ _ Meier Bro's, Lenie st., pom. Nebraska ave 1 Tecumseb st. 
* ~~ C. F. Throm, 383 Nebraska ave. 

Każdy galon gwarantowany przez "The Buckeye Paint & Varnish Co.M 

Pytajcie się o BoukąJPeJnt anie bierzcie innych. 

Chorągwie i oznaki 
DLA TOWARZYSTW 

Najtaniej można dostać u 

Wieczorem. 
Dopiero co był u mnie ojciec 

strasznie zagniewąny. 
"Ty na mnie nie gniewaj się 

Elżbieto!'' mówił, "ale ja twego 
Eliasza oddam w 'żołnierze!" 

"Nie pytają3 się ciebie, choć 
go tobie podarowałem i choć ty 
nad nim pani, ja postąpię tym 
lazem podług mojej woli, a dam 
tobie innego furmana!" 

"Ma ojciec zupełną wolę tak 
postąpić, ale ciekawam w czem 
Eliasz tak bardzo zawinił!'' 

"Zapił się liultaj!'' odpowie
dział ojciec. "Nie dość na tem! 
Bije się on ze wszystkimi ; Prosz-
kę tak zbił, że prawie bez duszy 
leży!" 

Proszkę ja bardzo lubiłam za 
jego skromność i ial mnie się go 
zrobiło. 

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

BROWAR POD LWEM. 
— AV YKAlilA 

NAJLEPSZE PJLZENSKIE I STARE 
LAGROWE PIWO. 

Przez powiększenie naszego zakła-
du jesteśmy w stanie dostarczać pi
wo nail«?^sze, najstarsze i najpożyw-
nie>3?e. Kasze piwo butelkowe t.z. 

"LION PILSOER EXPORT" 
pozyskało sławę, jako najlepsze piwo 
Butelkowe w świecie. 

g3gF°Piwo to sprzedaje w Cleve
land zie i Newburgu 

THEO. HTMAS, Agent. 

He VfiBiiiek*MvbilftiBev Bteving €£ompatty» 
CINCINNATI, O* 

Frank Ylach, 
poleca wszelkiego rodzaju——— 

Bnty? 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* 

*A. ROAENFELDER, 
Sprzedaje 

Wszelkiego rodzaju Źelaztwo. 
Naczynia blaszane, farby, pokosty, oleje, pokry

cia na dach i rury ściegowe. 

Piece dogrzewania bardzo tanio! 
Zanim udacie sie gdzieindziej, to przekonajcie 

eię o cenach a mnie. 

A. Mo sen/elder 
1212 DORR UL. TOLEDO. 

rANIA GROSERNIA, 

Dobre powidła po 30 centów. 
Dobre masło po 18 centów, 
lllasło w kamionkach 17 c. Ib. 

Po tanie towary idź do: 

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

POLSKI SALOON, 
pod godłem 

"K0SC1TJSZK0 I Pl!ŁASKI" 
zaopatrzony we wszelkie napoje 

i przekąski 
otworzył naez rodak 

PBOF. GABRYEL DEYS, 
403 Monro© ul. 

W. F. ZAPF, 
S^^fotograf-3^} 

"Wyrabia portrety, krajobrazy i foto
grafie wszelkiego gatunku w jednym 

lub rozmaitych kolorach. 

Ceny umiarkowane. 

1686-88 
BROADWAY 

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

JSl^Mówimy po polsku i po nie
miecku. 

H A SEZON 

Czyszczenia 
Mieszkań! 

R ECEPTY DOKTORSKIE* 

STARANNIE WYKONYWAM 
& używając najlepszych chemikalij. 

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

rillą i inne 
ARTYKUŁY TOALETOWE. 

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

| CEN"i' XSTZKIE. 

M E BURLEIGH, Dorr k Junction ave 

W. MODZELEWSKI, 
praktyczny 

Cieśla i Kontraktor, 
podejmuje sią 

wykonania wszelkich prac, w zakres 
tego fachu wchodzących. 

53 Wsey ul. CLEVELAND. 

Idźcie po towary do 

A. Havre, 
2346 Broadway. 

Karpety po 88c, co warte 50c 
" 47c " 60c 
" 59c " 75c 
" 60c " 85c 

Firanki sprzedajemy tanie, niż kto 
kolwiek isny 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 $ 8.47, ktrtre warte Su.OÓ. 

Mamy specyalny sort kurłyn po-

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

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

Drążki do firanek poU9c. 
Przyjdźcie do nas, zanim kupicie-

u innych. 

A. Havre, 
2346 Broadway, 

Cleveland v Ohio. 

J. W. &<3. Y. HULL, 
ADWOKACI SĄDOWI, 

SM Superior st. Cleveland. 

Henryka Lewisa 
POLSKA TENERAŁNA Ą GENCJA, 

ASEKURACJA 

OD OCMA 

I NA ŻYCIE* 

PLENIPO

TENCJE 

SĄDOWE. 

WYMIANA 

PIENIĘDZY. 

INTERES 

BANKOWY. 

KARTY 

OKRĘTOWE. 
A A f  •  

t>2o Superior 
Karty okrętowe wyrabia, wraz z drogą kolejową, z miejsca zamieszka

nia, «ź 11a miejsce przeznaczenia. 'Podług woli podróżnych ściąga ich-
przez Hamburg, Bremen i inne znaczniejsze porty europejskie do New 
Yorku, Baltimore, i t. d. O przybyciu podróżnych uwiadamia krewnych 
lub znajomych. 

Pod gwarancją wrseła 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 iiie potrzebują tłumacza lub faktora, który ich daremnie gdziei&~ 
iziej wodzi. 

HENRY LEWIS, 325 SUPERIOR ST. 

Naprzeciw 
t, Wielkiej Poczty, 

Ślk iii? 
«8K» «SW» «SW» «&*£» «8>' 

WW'4 

.* Czy Jeste6..PRZY ŻYOIU. 
Czy możesz CZYTAĆ 

Czy możesz ZAPPAMIETAĆ 
Je«)i chcesz ZAOSZCZĘDZIĆ 

$10, $15 lub $20 W PIENIĄDZACH 

E EIDZ DOAUSTIN'A 
i wypróDój WY?ÓkÓiŁ\MIEŃNĄ MASZYNĘ NR. 9 .  .  .  .  .  .  

Jest to najlepsza maszyna do szycia 
Sprzedawana jak NAJTANJEJ 

Nie żądamy PROCENTÓW 
Próba dla każdego BEZPŁATNA 

Potrzebujemy AGENTÓW 
BIORO 317 ADAMS UL. TELEFONU NR- 608 

W 

w 
Ślk, 
•af 

w 


