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AlS.ffEinrKA'S 

j|usiness pircefor^ 
OF TOLEDO, OHIO. 

P r z e w o d n i k  T o l e d o s k i .  

Bakeries.—Pieką rnie. 
Seyfang & Co., 17-19 Superior St., Market sp. 

Moots and /Shoes—Obuxcie. 
Frydrycliowicz A. ,  2707 Lagrange St. 
Peopled Shoe Store, 715 Monroe St. 
Rohr Bros., 618 So. 8t. Clair st. 
Spsthelf, P., 411 Nebraska ave. 
Tanner, G. F., 007 Summit st. 
Walil, Jos. 019 Division cor. Wabash 

Jive ice Hes.—Br o w a ry. 
Buckeye Brewing Co., Champiain and Bush. 
Eagle Brewing Co., 725 Michigan St. 
Grasser & Brand Brewing Co., So. St. Clair St. 
Toledo Brewing & Malting Co., Hamilton st. 

Hatchers—lizeźmcy. 
Boelter, Max., nar. Locust i Bron son. 
Hainbuch, Henry, 2319 Lagrange, blisko Everett. 

Clothing— Ubrania. 
Hudsons', Clothiers, cor. Summit and Adams. 
Ketteman, J. 23 Market Space. * 
Yau Noorden Bros., 435-437 Summit st. 

Coal and Wood— Węgle i drzewo. 
Bement, A. S., cor. Erie i Washington, Tel. 478. 
Shoen, A. II., 1102 Cherry st., Telefonu IN'O. 598. 
Vollmayer, J.M., c. So. St. Clair i Lafayette. T. 211. 

Drug Stores—Apteki. 
Gates, Anton, 30 South St. Clair st. 
Hohly, Dr. F„ cor. Nebraska ave i Division st. 
West, W. K., cor. St Clair and Madison. 
Young, Louis A., 1530 Cherry, cor. Bancroft. 

Dry Goods—Towary Łokciowe. 
Fisher, Eaton & Co., Bee-Hive, Summit st. 
Gahan & Kobert, 707 Summit^st. 
Neuhausel Bros., 42!>-431 Summit st. 
Putz, Michał, 1344 Nebraska ave. 
Sadowski, Teofil, cor. Hausman and Lagrange. 

Flour Feed—Pasza. 
F. Soltman, 508 Nebraska Ave, 
Strub, Sam., 115 Franklin ave. 

Furniture—Meble. 
Baer Bros., 609 Cherry st. 
Hillebrand Bros., 030 So. St. Clair st. 
Johnson Bros, sprzedają na wypłatą: meble, pie

ce, karpety itp.,315 i317 Perry st. 
Meilink's, Summit st. 

Groceries.—(Sklepy korzenne. 
Boelter, Mrs. R., cor. lłoag & Nebraska ave. 
Cielusta, John, cor. Delaware and Locust. 
Ciesielski, Szymon, cor. Moore and Mulberry. 
Dawkins, R. G., 713 Monroe St. 
Dawson, Thos, cor Franklin i Lagrange st. 
Henzler John. 2755 Lagrange str, 
Holtgreive & Feilbach, 11 Superior st., Market sp. 
Kujawa, Antoni, 1343 Vance st., cor. Junction. 
Luźny, Paul, cor. lłoag and Hamilton. 
Mailach Bros., 1343 Nebraska ave,, cor. Junction. 
Pawłowski, Tomasz, 2826 Locust str 
Powalski, Jan, cor. Park & Locust sts 
Sławoszewski, Walery, 3127 Locilst, cor. Park. 
Szwajkowski, Michał, 2737 Lagrange st. 
Vollmayer, Geo. J. cor. Everett and Lagrange. 
Washneck, John, cor. Lagrange and Central. 
Wiśniewski, W., cor. Austin and Locust, 
bieliński, Frank, cor. Farrer aud Junction 

Hardware—Zelaztwo. 
Bickel, J. J., 518 i 520 Summit str. 
SHowell & Co., 432 Summit St. 
Weeber & Parson, loo? Cherry St. 

Lumber—Drzewo. 
Chambers, E. W., cor. Cherry and Moore. 
Gashe Lumber Co., 1120 Cherry, cor, Seneca. 
Smith & Co., cor. Water and Cherry sts. 
The Witker Mfg. Co., cor. Oak and Water Sts. 
Western Mfg.Co., cor. Water and Vine. 

Publicatio ns.—P u b likacye. 
Wielka Encyklopedya Powszechna, Warszawa. 
Ulustrirowannyj Mir(niss.) St. Petersburg, Rosya 

Real Estate—Nieruchomości. 
Macomber, Moore & McDonnell, lo8 Summit st. 
Paryski, A. A. Law Building, Rooms 4o &4oV2. 

Sewing Machines—Masz, do szycia. 
Domestic Sawing Machine Co., 53o Summit st' 
Singer Sewing Machine Co.,5o8 Adams st. 
Union Manufacturing Co., 414 Adams st. 
Wheeler & Wilson Sewing Mach. Co. 317 Adams. 

Steamship Tickets—Karty O/ęrętowe 
Fisk, Sam. T., 311 Madison st. 
Kujawa, A. A., cor. Vance and Junction. 
Paryski, A. A., 420 Madison st. Law Building 
Vollmayer, G. J., cor. Everett and Lagrange. 

Tin shops—Blacharze. 
Durell Wm., 2717 Lagrange str. 

Undertakers—Przedsiąb. pogrzebów. 
I Abele Jos., 816 Cherry i 352 So. Erie. Tel. 306, 
j Coyle James & Son, 531 Broadway. 
IHoeflinger Mich., 142 Bridge, East Toledo. 
Iltfatheis Kari, 625 St. Clair. Tel. 252. 

Wholesale Liquor Dealers. 
(Hartowne Składy Trunków.) 

5. Stettiner, 118 Summit st. 
lenry & Schneider, 607 Cherry st. 

CINCINNATI, O. 
Czerwiński Edward, Saloon, oraz agent nierucho

mości, kart okrętowych i zabezpieczenia, cor. 
Liberty & Cutter streets. 

luboski J., Saloon, cor. Vine & Liberty sts. 
ieltman C., Saloon, 1925 W. 6th Sedamsville. 
tikolajewski, Saloon, 305 W. Liberty st. 

Łliller A., W. 6th str., Sedamsville. 

ST. LOUIS, MISSOURI. 
irockland August, Przed, pogrzebów, 142 N. 9th. 
triesky M., Grosernia i saloon, 1443 N. 20th st. 
Lukowsky T., Saloon, 1244 North Broadway. 

PITTSBURGH, PA. 
fclaszak Jan, Rzeźnik, 2734 Penn av. 
brzozowski A., Towary łokciowe, 1703 Penn av. 
lichter L., Obuwie, 2728 Penn av. 

S. S. PITTSBURGH, PA. 

1 
ezprzykładna atrakcya! 

Przeszi cn milion, rozdano. 

Louisiana State Lottery; Company. 
Louisiańskie Stanowe Towarzyst

wo Loteryjne jest zatwierdzone przez 
Rząd, jako instytucja edukacyjna i 
dobroczynna, i wkluczone jest od r. 
1879 do Konstytucji tego Stanu, zna
czną. większością głosów. 

Trwać będzie jeszcze do 
Igo Stycznia, roku 1895. 

• Wielkie nadzwyczajne ciągnienia 
odbywają się co pół roku (w Czerwcu 
i Grudniu), a Ogólne ciągnienia Po
jedynczych numerów odbywają się 
ńiiesięcznie w innych 10 miesiącach, 
publicznie w Academy of Music w 
New Orleans, La. 

SŁAWNE PRZEZ 20 LAT 
ze swej uczciwości i niezwłocznej 

wypłaty nagród! 
"Zaświadczamy timiejszem, że my doglądamy 

wszystkie przygotowania Louisiańskiegó Stano
wego Towarzystwa Loteryjnego do ciągnienia lo
sów co miesiąc i co pół roku. x osobiście kontrolu
jemy te ciągnienia, i że odbywają się one uczciwie, 
rzetelnie i z równą sprawiedliwością dla wszyst
kich interesantów; oraz upoważniamy Towarzyst
wo do używania tego certyfikatu, z naszymi pod
pisami, w ogłoszeniach.' 

K o m i s a r z e  

Mv niżej podpisani Bankierzy wypłacimy wszy
stkie Nagrody wygrane w Lonisianskiem Towa
rzystwie Loteryjnein, jakie tylko zostaną okazane 
w naszych kantorach. 
R. M. WALMSLEY, Pres. Louisiana Nat'1 Bk. 
PIERRE LANAUX, Pres. State Nat'1 Bank. 
A. BALDWIN, Pres. New Orleans Nat'1 Bk-
CARL KOHN, Pres. Union National Bank. 

WIELKIE MIESIECZNE CIA-
OM EN IE 

będzie w Academy of Music w New Orleans 
we wtorek d. 12 Sierpnia, 1890, 

Główna Nagroda - $ 300.000. 
100,000 tykietów po $ 20; połówki 

po $10; ćwiartki po $5; jedne dzie
siąte cząstki po $ 2; dwudz ieste czą
stki po $ 1' 

WYKAZ NAGRÓD. 
1 Nagroda, z $ »X),000, czyni $ 300,000 
1 Nagroda, z 100,000, czyni 100,000 
1 Nagroda, z 50,<r0, czyni 50.030 
1 Nagroda, z 25.0 0, czyni 25,010 
3 Nagrody, po 10,OM), czynią 20.000 
5 Nagród, po 5,000, czynią 25,00'L' 

25 Nagród, po 1,000, czynią 25,000 
10) Nagród, po 5C0, czynią 50,W)0 
200 Nagród, po 30u, czynią ti0,C00 
500 Nagród, po 2>"0, czynią 100,000 

Nagrody aproksymacyjne. 
100 Nagród, po $ 500, czynią $50,000 
100 Nagród, po 300, czynią 30,000 
looNagród, po 200, czynią 20,000 

Nagrody terminalne. 
099 po $100, czynią 99,900 
999 po 100, czynią 99,900 

3,134 Nagród wynosi $1,054,800 
Tykiety wygrywające Główne Nagrody, nie są u-

poważnione do terminalnych nagród. 

A g e n t ó w  p o t r z e b u j e m y .  
O raty dla klubów lub inne informacje na

leży pisać wyraźnie do niżej podpisanego, z poda
niem miejsca zamieszkania, stanu, powiatu, ulicy 
i numeru. A najlepiej w list włożyć kopertą już 
zaadresowaną do siebie. ,, 

WAŻNE! 
Adresować: 31. A. DAUPHIN, 

lub New Orleans, La. 
M. A. DAUPHIN\ 

Washington, D. C. 
Wszystkie zwyczajne listy zawierajace Money 

Order wydane przez każ.lą kompanią Expresową, 
New York Exchange, Draft lnb Postal Note. 

Adresuj listy registr, z pieniedzmi do 
New Orleans National Bank, 

New Orleans, La. 

TTwn 7iiini'o żeby wypłata nagród była zngwa-u Wd£iijnv, rantOWana przez cztery Naro
dowe Banki Z New Orleans, i tvkiet podpisany 
przez Prezydenta Towarzystwa, którego prawa są 
uznane przez najwyższe sądy: ostrzegamy przed 
wszelkiemi pedrabianemi lub anonimowemi za
miarami, 
T'a-mifk+al*»i» najwyższy sąd Stan. Zjedno-
J .miJ£L<ljLXe,CZOn> ctl Wydał decyzyą, podług 
której Towarzystwo Loisiańskiej Stanowej Lote-
ryi ma konirakt ze stanem Louisiana do prowa
dzenia interesu do lgo Stycznia, r. 1895. 

Najlepszy i najtańszy 

P r z e d s i ę b i o r c a  P o g r z e b ó w ,  
WYNAJMUJE KARETY 

Zamówienia wypeł-
Telefonu No. 306. 

Na pogrzeby, wesela, etc 
nia starann'e i pośpiesznie. 
814 i 816 Cherry ulica, t p Tin n 
Oraz 3 52 South Erie ul. 1 JJU, U. 

Przez Bra A. Seliaeffle'go. 

Zasadnicza myśl socyalizmu. 

(Tłoiriac zenie z niemieckiego.) 

Przeszło Pięćdziesiąt Lat 

Ł A G O D Z Ą C Y  

Syrup Pf!" Winsłow 
dają matki swym dzieciom, podczas wyro stu zę
bów. Jeżeli sen i odpoczynek nocny przerywa 
wam dziecko narzekaniem na otwierające siędzią-
sła, to zaraz poślijcie do apteki po butelką "Łago
dzącego Syropu Pani Winslow," który natychmiast 
ulży cierpieniom dziecka. Jest to środek wypró
bowany i pewny. Leczy rozwolnienie, reguluje 
żołądek i wnętrzności, leczy kolki, zmiąkczadzią-
sła, zmniejsza zapalenie i dodaje energii całemu 
systemowi. "Łagodzący Syrup Pani Winslow" dla 
dzieci, którem zęby wyrastają, ma przyjemny 
smak; jest wyrabiany podług recepty jednej z naj
sławniejszych doktorek w Stanach Zjednoczonych, 
a jest na sprzedanie w każdej aptece na całym 
świecie. 

CENA BUTELKI 25 CENTÓW. 

TRZEBA SIĘ PYTAĆ O 

Mrs. Winslow's Soothing Syrup. 

lajewski T., Grosernia, c. 26th & Josephine, 
[liński J., Grosernia, 2803 Carson. 
rabowski J., Agent AMEBTKI, 18-20th st. 
jickson F„ Saloon, 2529 Carson av. 
itz J., Saloon, 2719 Carson av. 

Itler & Zeigler, Apteka, 2631 Carson av. 
|>bczak J., Grosernia, 1729 Josephine. 
pewczuga W., Agent AMERYKI, 1926 Josephine, 
lalłoch J., Grosernia, 22 Kościuszko, 
Vks J. Piekarnia, 1722 Carson av. 

Sielie loeliiogett 
R Z E P  S I Ę  B I  O i l  C A P  P G R  Z  E  B  6 yft 

Praktycznie balsamuje ciała. 

E, TOLEDO, 0, J14-3 Bridge ulica, 
lelefonu No. 828, 

Dra. RICHTERA® 1 

Znakomity ten środek domowy powinien 
znajdować się w każdym domu, ponieważ 
jest on najlepszym środkiem od gośćca, 
reumatyzmu, podagry, zaziebień, boli nerwo
wych, paraliżów, zwichnien, postrzału, ttolu 
zębów ltd. Kie ma niczego lepszego! 

Uważać należy na nasz^ ochronną markę, 
którą jest "czerwona kotwica," i nie przyj
mować innego wyrobu, chociażby pod taką 
samą lub podobną nazwą. 

50 Cents płaci się za butelkę w każdej 
aptece. 

F. AD. RICHTER & Co.  ̂
310 BBOADWAY.NE^YOBK 

HURTOWNA AGENCYA: 
Walding,Kinnan & Marvin, TOLEDO, O 

2 dalszy.) 
"Własność prywatna będąca re

zultatem własnej pracy, oparta nie
jako na zrastaniu się niezależnej i 
radowanej robotniczej jednostki z 
indywidualnemi warunkami jej pra
cy, została wypartą przez własność 
prywatną kapitalistyczną, opartą na 
wyzyskiwaniu cudzej pracy, pozornie 
swobodniej." 

Skoro ten przekształcający proces 
(niszczący dtobną własnść włościań
ską i rzemieślniczą) dostatecznie 
sięgnął w głąb i( wszerz dawnego 
społeczeństwa, skoro dawni (samo
dzielni) robotnicy zmienili się w pro-
letarvjat t. j. robotników pozbawi
onych własnych narędzi pracy, skoro 
ich środki pracy (dawna drobna 
własność) zamieniły się w (współ
czesny wielki) kapitał, — walka ka
pitału poszła dalej jeszcze: wielki 
kapitalista na tym drugim stopniu 
rozwoju walczy z drobnym kapitali-
stą. 

"Dzięki ciągłej koncentraeyi środ
ków produkcyi w wielkich przedsię
biorstwach, jeden kapitalista rujnuje 
wielu innych; ale w tym samym cza
sie, pod panowaniem prywatnego 
kapitału rozwijają się równocześnie i 
iczrastają coraz bardziej, kooperacyj
na (społeczna) forma pracy, rozu
mne zastosowanie technologii, meto 
dyczna eksploatacyja powierzchni 
ziemi, zamiana prywatnych środków 
pracy wspólnej i oszczędność w u-
życiu wszystkich środków produkcyi, 
w skutek tego, że będą one wspólne-
mi środkami skombinowanej pracy 
społecznej 

Ale wraz z ciągłem zmniejszaniem 
się liczby magnatów kapitału, którzy 
przywłaszczają i monopolizują dla 
siebie wszystkie korzyści tego pro
cesu przekształcenia, "wzrasta też 
nędza ucisk, niewola, poniżenie, wy
zyskiwanie", wzrasta też i niezado
wolenie zwiększającej się liczebnie 
klasy robotniczej, którą kształci, 
jednoczy, organizuje sam mechanizm 
kapitalistycznej produkcy i. 

Monopól kapitału sam staje się 
wreszcie tamą dla systemu produk
cyi, który z nim razem i pod jego 
kierownictwem zakwitnął. Naówczas 
to wybije ostatnia godzina kapitali
stycznej prywatnej własności. 
" Wywłaszczyciele zostaną tcywłasz-
pzeni" 

Kapitalistyczny system produkcyi 
i wywłaszczania był pierwszą nega-
cyją prywatnej własności, opartej na 
własnej pracy. Teraz negacyja ta 
neguje się sama i zmusza do przy
wrócenia własności osobistej, opartej 
jednak na wszystkich zbodyc/ach 
kapitalizmu, mianowicie na koopera-
cyi swobodnych robotników i na 
wspólnem posiadaniu ziemi oraz wy
twarzanych przez pracę środków pro
dukcyi. 

"Poprzedni ' proces przemiany 
drobnej własnosci prywatnej, opar
tej na własnej pracy, w współczesny 
kapitał był bez porównania dłuższy, 
przykrzejszy i trudniejszy, niż zamia
na na kollektywną własność pry
watnego kapitału, faktyczenie opar
tego na współczesnym systemie pro
dukcyi.Tam szło o wywłaszczenie ma
sy ludowej przez kilku uzurpatorów; 
tutaj — o wywłaszczenie niewielu 
uzurpatorów przez masę ludu". 

Czyż można mówić wyraźniej? 
Całe tomy nie mogłyby nam tyle po
wiedzieć o krytycznej i z taką ostro
żnością x traktowanej, pozytywnej 
treści socyjalizmu, ile te wybitne u-
stępy. 

Wykazują nam one najprzód, że 
nowy ruch świadomym jest swego 
ogólnego celu i poparcia, którego 
mu użyczy plutokratyczny rozwój 
warunków, że przewiduje on nieu
chronny Jwzrost swych pomocniczych 
środków, że wie on iż obet ne study-
jum agitacyi jest tylko poezątkowem. 

Przywódzcy proletaryjatu z wielką 
pewnością liczą na to, że mechani
czna wielką produkcyja i centrali-
zacyjna dążność naszych czasów wy
kształcą go w polityczno-socyjalną 
potęgę, prędzej niż wszelka agitacy-
ja. Nie chwalą oni państowej konceń-
tracyi pracy za pomocą militarnego 
mechanizmu powszechnej służby 
wojskowej; ale zresztą nie uważają 
jej za przeszkodę dla swych celów. 
Według przywódzców, koncentracy-
ja ta może uchodzić za "szkołę ', 
która wcale nie szkodzi socyjaliz-
mowi, kształcąc jego przyszłych bo
jowników i wzbudzając ostatecznie 
w ludzie niezadowolenie z cisnącego 
go finansowego systemu. Wszystko, 
co szykuje masy jako całość, co je 
centralizuje, co zawiera w sobie w 
wielkich rozmiarach publiczne sku 
pianie się izolowanych sił, wszystko 
to bezwątpienia pokrewne jest z so-
cyjalizmem. 

Przytoczone przez nas ustępy do
wodzą, z jaką pewnością i nieustra-
szonością socyjalizm liczy na ten 
kształcący wpływ państwa i kapita
listycznej gospodarki. Wypadałoby 
więc w obec tego nie rachować spo
kojnie na bagnety i na polityczną 
centralizacyją, z których socyjalizm 

będzie musiał zrobić najobszerniej
szy i najskuteczniejszy użytek, uży-
wając ich jako środka do swego pier
wszego wystąpienia. 

Przytaczając powyisze ustępy, 
chcieliśmy tu przedewszystkiem jed
nak dojść tylko do zrozumienia 
kwi ntesse u c.y i socyjali zmu. 

Widzimy z nich najprzód jasno, 
dlaczego socyjalizm nie spieszy się 
bynajmniej wyjść ze swej roli kry
tyka i wystąpić z pozytywnemi pro
gramami; mówi on i wie o tem, że 
przygotowawczy proces jest długi, 
trudny i przykry. 

Ale widzimy dalej bardzo dokład
nie, o co tu chodzi ostatczenie. Czy
tamy w najważniejszym kóncowym 
ustępie, głównego sOcyjalistycznego 
dzieła, że socyjałiści dążą do zamiany 
prywatnego kapitału, faktycznie 
zrzesztą związanego już z koopera
cyjną, społeczną pracą, w "własność 
społeczną", w kapitał kollektywny". 

Z tej jednej pozytywnej zasad
niczej idei, można wywnioskować i 
oznaczyć pozytywną treść przyszłe
go socyjalistycznego państwa z wię
kszą dokładnością, niż struktura za-
nikłych zwierzęcych gatunków da 
się oznaczyć z jednej kopalnej koś
ci czerepu. Dla naszych wniosków 
pomocne nam będą i socyjalistycz-
ne teoryje, np. o kapitale (np. teory-
je^własności) oraz domieszka pozy
tywnych poglądów, napotykana pod 
hypotetyczną wprawdzie formą, wpo-
środ krytyki kapitału. Dlatego też 
obraz pozytywnej treści socyjalizmu, 
który naszkicować zamierzamy — 
chociaż w podobny sposób nie był 
on przedstawiany przez socyjalistów 
— jest tylko niezbędną konsekwen-
cyją ich krytycznych i pozytywnych 
poglądów. Poddaliśmy go starannej 
kontroli, porównawszy go z dostępną 
dla nas socyjalistyczną literaturą. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

© M 3$ o 

Powieść. Przez M. Rodziewicz, 

(Ciąg dalszy.) 
"Ja? a jakimże prawem? Stamie-

rowski mi ani krewny, ani powino
waty. Czy to nawet wypada wtrą
cać się w rodzinne sprawy obcych? 
Naraziłbym się na cały szereg nie
przyjemności. I po co? Wszak 
sama powiadasz, że on warjat." 

"Wuju, może on ma krewnych? 
Żeby ich powiadomić?" 

•'Zapewne, ża ma krewnych. Opo
wiadał tutaj nawet oJJJ jakiejś boga
tej ciotce, wdowie. Zapytany, opo
wiedziałbym jej ten wypadek, ale 
tak, pisać do niej pierwszy, nie mo
gę! Nie wypada!" 

"Więc cóż będzie, wuju? komuż 
Wypada," spytała Kostusia wstając i 
prostując się, z ockniętą energją. 

"Trzeba czekać! Rudakowski 
sam się opamięta i zlęknie rozgłosu." 

"A jak nie?" pytała krótko i 
twardo. 

"Cierpłiwości! Nie bywałe to 
rzeczy! Rozgłosi się i wtedy pol;c-
ja może się zajmie." 

"A tymczasem jon tam gnić bę. 
dzie?" 

"Ha, cóż robić !* Nie nasza rzecz 
wglądać w cudze sprawy. Moja 
droga, trochę spokoju... Takie* in-
teresa nie załatwiają się prędko." 

Kostusia nic już więcej nie rze
kła. Popatrzyła na wuja wzrokiem 
osłupiałym, jakby w przepaść nagle 
rozwartą, zawróciła się i, schyliwszy 
nisko głowę, wyszła z pokoju. Na 
ganku rozejrzała się wokoło tym 
samym wzrokiem, oderwanym od 
spraw i myśli zwykłych, i, zamiast 
do roboty codziennej się zabrać, po
szła do siebie na strych. 

Tam usiadła na brzegu łóżka, 
głowę wzięła w ręca, przymknęła 
oczy i zaczęła rozmyślać. 

Człowiek cierpiał niesłusznie, 
człowiek ginął. Na wyratowanie go 
starczyłoby wujowi słów parę zale
dwie. Niby nic, a jednak człowiek 
niech ginie, bo ratować go "nie wy
pada." Upomnieć się, to narazić się 
na szereg nieprzyjemności; okazać 
zajęcie jego dolą, to znaczy skom-
pronitować się. Smutne to, ale... 
niech człowiek ginie, bo słaby jest, 
zgnieciony, zdeptany i samotny. Nie 
ma rodziców, ni rodziny, potężnych 
krewnych ̂  przyjaciół. Nie ma żony 
ani narzecźonej, ogłoszonej przed 
światem. Ma tylko ukochaną dziew
czynę swoją, której nikt niezna, a 
której wypada milczeć i zaprzeć się 
go, by się także nie skompromitować. 
Wolno jej płakać i boleć, ale nie 
wolno łez pokazać, bólu zdradzić, bo 
jeśli do niego się przyzna, skompro
mituje się na wieki, weźmie na się 
wyrok wygnania z towarzystwa ludzi 
porządnych, odsuniętą będzie od 
szacunku i czci współbraci, wyklu
czoną ze sfery szczęścia, spokoju, 
pozbawioną dobrego imienia i stano
wiska. 

Wszystko to stanęło jasno przed 
Kostusią w owem samotnem duma 
niu. Spojrzała myślą za siebie i uj
rzała swój żywot pracowitej ptaszyny, 
bezpieczny i niefrasobliwy; spojrzała 
przed siebie zdało się jej, że widzi 
psa oszalałego, umykającego przad 
tłumem,- co nań ciskał kamienie, ści
gał z kijami i krzykiem. 

Zrozumiała^e żywot jej rozłamuje 
się na dwoje, że za chwilę nic jej nie 
pozostanie, co ją z ludźmi wiązało, 
że bierze na swe ramiona trud bez
nadziejny, że odtąd aż do śmierci 

sama pójdzie, odtrącona i sponiewie
rana. 

Poczuła się małą, słabą bezradną, 
niezdolną zebrać myśli wiedziała 
tylko, że pójdzie tą drogą, nie usta
nie, aż padnie lub zmarnieje — ale z 
nim 

Godziny biegły, a ona wciąż sie
działa, nieporuszona, zdrętwiała w 
jednej pozycji. Powoli gorycz dla 
świata ustępowała w niej miejsca pla
nom do czynu i nowej pracy. Zbie
rała myśli. Tysiąc projektów snuło 
się jej po głowie. Czy ma iść szukać 
owej ciotki Sewera? Ale gdzie, jak? 
Czy napisać do Kazia o pomoc i radę? 
Ale czyż Kazio od nauk przyjedzie 
na jej wezwanie? Czy jest czas Cze
kać na odpowiedź, prawdopodobnie 
niepomyśluą. A tymczasem żyć cier
pliwie i spokojnie, wciąż go mając w 
oczach, wciąż słysząc ten jeg"o głos: 
"gdzie ona?" 

Zerwała się z miejsca. Chciała iść 
zaraz. Zatoczyła się. Poczuła słabość 
i głód okropny. Nie dojdzie w tym 
stanie nawet do chaty mamki. W tej 
chwili drzwi się otworzyły i zajrzała 
azafarka. 

—"Patii odesłała mnie do panny z 
kluczami" rzekła niechętnie i lekce
ważąco, obrażona za nieufność. 

Kostusia wzięła klucze w milcze
niu. Miała w pierwszej chwili zamiar 
odnieść je ciotce, za chleb podzięko
wać, pożegnać i wyjść z ich domu. 
Opamiętała się jednak, że jej nie pu
szczą od siebie, gotowi zamknąć i 
uwięzić. Widziała przecież, jak Se
wera uwięziono, choc taki mocny był 
i niezależny. 

Zlękła się. Jeśli przewidzą jej za
miary i siłą zatrzymają, co z nim się 
stanie! Nie trzeba milczeć i nie 
zdradzić się niczem. Nie zaradziła 
się też. Jakby nic nie zaszło, wzięła 
się do roboty; wieczorem zasiadła z 
innymi do stołu. 

Wuj zapewno uprzedził rodzinę, 
bo nikt jej nie zaczepił, ani się nawet 
odezwał. Z Oczu tylko ciotki wyzie
rało bezmierne oburzenie, z Jadwisi 
złośliwe drwiny, z Feli bezgraniczne 
lekceważenie i pogarda. Wuj był 
chmurny, ale nie rozgniewany. Znać 
było, że go drażnił obiad bez weso
łości i żartów-

Kostusia przeceniła swe siły. Tej 
nocy nie poszła do mamki. Jak kłos 
podcięty, legła na posłaniu i usnęła 
ciężko, przez sen skarżąc się i pła
cząc. 

Dawna Kostusia zginęła bezpow
rotnie. Uśmiechy jej nie umilały wu
jowi śniadań i obiadów, słodkie od
powiedzi nie rozchmurzały ciotki, 
serdeczne powitania nie rozchylały 
jej ust względem podwładnych. Snu
ła się po dworze niema i blada, z 
głową ku ziemi zwieszoną, jakby ją 
ciężar myśli przytłaczał, z oczami, 
gorejącemi posępnie. Czasami wśród 
roboty ustawała nagle, opuszczała 
ręce i godzinami tak trwała, jakby 
osłupiała. Czasami ginęła na czas dłu
ższy, a strofowana przez ciotkę, zaci
nała się w opornem, kamiennem mil
czeniu. Zaległa robota nie troskała 
jej, a spełniona nie cieszyła. Zapomi
nała też cząsto, znosząc obojętnie 
nieznośne dla niej wymówki i na
pędzanie. 

Nie poszła raz drugi z prośbą o po
moc do wuja i płaczącej nikt nie 
widział. Postanowienie jakieś nieod
wołalne, stałe dojrzało w je j duszy, 
Opanowało wahanie "i rozpacz? Iiyła 
jak ptak przed odlotem, przejęty 
bliskością drogi, który do gniazda 
nie zagląda żeru zaniedbuje i tylko 
przeciągle wołając, posępny i .na
stroszony, w dalekie horyzonty się 
wpatruje... 

Z a k o ń c z e n i e .  
Aby czytelnika nie nudzić opisa

mi okolic i praw rosyjskich o spad
kach oraz zwykłej energiczności ko
biety, co jest przeważnie znane każ
demu z innych opisów lub z gazet, 
—streszczamy tylko po krótce opo
wieść. N 

Kochanek Kostusi, szałowiłą był 
i jak szałowiła zginął. Spadek mu 
się należał prawnie, ale 'nierozsądnie 
sobie postępował i dlatego do mająt
ku dopuszczonym nie był. Rodzice 
go zanadto rozpieścili i nie mieli z 
niego pociechy, tylko raczej strapie
nie. Ojczym Stamierowskiego, ko
chanka Kostusi, został nareszcie a-
resztowany i ukarany za nieprawne 
więzienie człowieka. Lecz Stamie-
rowski umarł w lochu, zaczem go 
uwolniono. 

Kostusia popada w nieopisaną roz
pacz, ale jej opiekun jest dla niej 
tembardziej łagodnym. Na to wszyst
ko zjawia się Kazio, który już teraz 
nauki świetnie ukończył, jego pers-
wazyę i łagodne słowa uspakajają 
Kostusię. Dawna miłość, tj. pierw
sza, Kostusi do Kazia odżywa i ko
cha go więcej niż kochała Stamie-
revskiego. Ślub Kazia z Kostusią 
zakończa opowieść. 

gustownie* poifiesiaki 
i tanio 

Wszelkie Boboit  
-^DRUKAliBKIEja-
Jako to konstytueye, 

kwity, rachunki, na-! 
główki do listew i ko
pert, pamfiety i t. p. 

W językach: polskim, angielskim*,, 
niemieckim, francuskim i russkim. 
TŁOMAC Z UNIE DOKUMENTÓW.* 

Rooms/t0,lll 
THE 

^^ANSAS 
ROUTE 

POSIADA 
Nowe zwrotnik i z stalowych szjł** 
nowy tor "SI a udani (Suiige* I 
nowo ulepszone pasażerskie 

POSPIESZNE POCIĄGI 

N A  W S C H Ó D  I  Z A C H Ó B L  
rrV7V f HMĄdl kursują w oliw strony pomi%r>-
1 1 il/y TOLKUO i FKANKFOUT, INH. 
TWa von ACr kursują w obio strony policy 
I ' M dJzv KIIANKKOKT, IM)., i ST. I.OTUS, 

'Cott/iouiuo, oprAcz Jiicd/.ioli.'] 

Wpzysf k (o' poi-l iyj;i pa su?, orskie pomiędzy TnMtap 
I Si. Louta przychodzą i odchodzą z uwaroAw 
"fjtlon," łącząc innymi kolcjninl. 

Tykiety na ]>orirf>£ przez cnłą liniti t<ą do »pi—i * 
daniu nu wo/ymkicu stacycli. 

TOLEDO, UNION DEPOT. 
POCI Am Prxvj.>*<l>.iiją | Wyje*D*ĄFE 

* 7.K WiH IlOlH!. | NA ZACRfat. 
Toledo 1 Frankfort Exp. 4:150 pm. 10:08 ubl. 
Toledo iDelphos pas. 9:30 am. 0:30 BML, 

milszych infornmcyj, dotyczących Mukurstr 
ciągów, iviiv podróży" etc., udzu-lą wn/ycv 
ci kolejowi, luli C- O. JElKTKltlSrSL 

Geni Pass*. Agi., TO LKIK)rtłJ,. 

AM K R Y K A  jest dobni  gazeta dla. 
dobrych ludzi, a dla złych najgorsza-

Najpierwszy Polski Stor 
w Ósmej Wardxie, 

ANTONI KUJAWA 
Sprzedaje Karty Okrętowe^ 

Wysełti picnlądzo do Kuropy i Ściąga takowe.. 
Pośredniczy pr/.y wyrabianiu dokumentów pani
nych i hypotecziiych, oraz w wprawach ^ądowydu 

€ 1  r  o  s  e  r  n  i  a  i  S a l o o n .  
Mąka i pauza. Towary zawsze świeże w dobry* 

fittunku. 1'euy umiarkowane, linłir-n pnńpiiinitM 
grzeczna. Popierajcie Rodaku! 

ATSTTOlSri A. KUJAWA, 
No. 1343 Vance ul., hti / KT /i/ł śHk 
Cor. Junction ave. 1 (' ,jlu 

Polski artysta malarz. 
Rysuję najpiękniejsze portrety s: 

natury i przerabiam z fotograłij kred--
kifc lub olejnemi farbami. Maluje 
brązy dla Towarzystw i kościołów & 
wizerunkami patronów. Ceny bardzo:" 
umiarkowane. Inforinacyi udzielam, 
odwrotny pocztą. Rodaków proszą 
łaskawę poparcie. ' 

IGNACY KAMIŃSKI\ 
127 Hauamaa at.. Toledo. Ohlfc 
W. 'N. C'ON ANT. .1. A. CoICJtHR. 

€§MIf BR0S 
wyrabiają najpiękniejsze 

MEBLE 
Domowo, biurowo i bankowo, 

oraz lustra, materace, kurtyny, krzesła 
wyściełane, układane łćżka i kanapy, 

Ponieważ sami wyrabiamy meble, to sprzedałyś
my je taniej niż kto inny w mieście. l'rzyj<Mei*i 
przekonajcie się. 

Nar. ul. Summit, Adams i Water««* 
Polacy z 8mej war dv mogą swe obstalonkł 

stawiać u p. Wiktora Mai lacha. 

DR. ST. RASMUS, 
LAUREATE Z PARYŻA, 

Polscy stolarze w Chicago założy
li Unię Lokalną i przystąpili do Mię
dzynarodowej Unii Stoi. w St. Zjed. 
Sekretarz tej Unii pisze do nas: Ce
le nasze są starać się o polepszenie 
bytu klasy pracującej wogóle. Po
czątki są trudne, dużo z naszych ro
daków nie rozumie zadania organi-
zacyi, a wi©lu też nie chce zrozu
mieć, lecz nie zrażamy się tem, pra
cujemy śmiało i wytrwale, pewni 
lepszej przyszłości. 

(DB. STAN. RASMUS) 
Posiada 28-letnią praktyk*;, leczy wszystkfap-

C H O R O B Y  C H R O N I C Z N E ,  

by w najgorszym były stanie. Wszelkie cierpi®" 
liia kobiet leczy skutecznie i prędko. Wjrttjjpi*-, 
robactwo i wszelkie choroby wewnętrzne jaka fc 
zewnętrzne. Honorary urn płaci się dopietoWfc 
wyleczeniu (tylko lekarstwa trzeba opłacać.) Ty
siące ludzi już zostało wyleczonych przez Dtt 
Stanisława Kasmusa w Europie i w Ameryce,** 
największej części tacy co nie mogli przea^MK 
dnych innych doktorów być wyleczonymi. Oft" 
szcie wasze cierpienia szczegółowo, to odwiotn% 
pocztą dostaniecie poradę darmo. Lekarstw*, dla. 
pacyentów bywają przyrządzano w mojem Mflł 
nem laboratoryum »za skuteczność ich ręczę. 

D r .  S t .  R a s m u s ,  •  
Chamber of Commerce, Tnlpdn OłlMei. 
Cor. Madison i Summit. AUAcUUj V/iiw * 
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