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BŁĘKITNI,
p o w i E ś c r

PRZEZ

Maryą Rodziewiczównę.

N :  • •
(Ciąg dalszy).

— Skrzywdzono pana o- 
kropnie!— oburzył się ks ążę.

— Nie. Ja im byłem oj
cem! Ojciec zawsze ustępuje 
młodym; takem i ja ustąpił. 
Mogę swoję część teraz wziąć, 
gdy książę ją oczyścił; ale po 
co mi ona. Stworzonym do 
pracy i mozołu, a oni przywy- 
kii panować i dogadzać sobie. 
Im więcej potrzeba. I u teś- 
ciostwa syn podrósł: juzem im 
niepotrzebny. I u stryjostwa 
doszli młodzi tych lat, gdzie 
mentor jest upiorem. Po co 
mam ich serca złości i zawiści 
uczyć? Tylko małych Stokow
skich nie porzucę, bo ci tym

* czasem wierzą mi i lubią. Ąno
jeszcze nie dostali dzioba i 
skrzydeł!

Zaśmiał się po swojemu do
brodusznie.

i-p Tyle miałem dzieci, i tyl
ko! to troje obcych mi zostało! 
Aiió lat nie zatrzymać.

Eamy.ślił się chwilę, pochy
lony, z marsem na twajrży, 
wąa machinalnie szarpiąc. Te 

■ łatą przesuwały mu się przed 
u myślą. Szukał, i badał sam

'  sietie, w cżem tym wszystkim
j zawinił, którzy, w chwili nie
. szczęścia obrócili się przeciw

jT>- niepnu i tak go krwawo poka
rali? Był dzisiaj wstrząśnięty 

\  ^kropnie, i wyrwało mu! się 
na wierzch— nie skarga, alb o- 
powiadaniei.

— Naprąwdę, anim się spo
dziewał. Suchodolicz w bie- 
dzię był: zaręczyłem za niego

c Żydowi. Chrucki stanął na
J nogi, ale co miał, na żonę u

' prawnik Nawet termjnów 
nie pamiętałem, boć to nie 
moje długi były. Od wipsny 
z żoną było coraz gorzej. W o
ziłem do Warszawy, do wód; 
doktorowie nie wychodzili z 
domu. Tak się to wlekło, jak 
każda niedola. A potem po
częło bić i bić, w piersi, w 
głowę, to u teściostwa, to u 
stryjostwaj to w domu. Stra
ciłem zupełnie rozum. Zawie- 
le bo było na raz. Jeszcze do 
tychczas chwilami myślę, że 
to zmora była, taki zmordowa
ny i ogłupiały się czuję. Gdy
by nie Gabrynia, tobym chy
ba zupełnie znikczemniał. 

r Książę po raz pierwszy po
ruszony był cudzą niedola.

— 1 to się nazywa praca!— 
rzekł gorzko.

— Nie tlo się nazywa życie! 
—poprawił Grzymała. Kto 
inne ma, lekkie i puste, ten 
nie wart królestwa niebies
kiego.

Leon popatrzał na niego, i 
sam do siebie wyszeptał:

— A t o . . . .  jest wiara!
Rozmawiali długo w noc.

Ogień trzalskał na kominje; za 
oknami posępną melodyą wy
grywał wiatr jesienny i deszcz 

. chłodny. Zagłębiony w fote
lu, książę słyszał te szmery, 
ale nie drażniły go teraz. Nie 
był sam i nie bał się jutrzej
szej nudy.

Nazajutrz bardzo rancJ byli 
na nogach. Ruszyli do mie
szkania Butnera—było puste; 
pustą też byłą kasa; w rachun
kach panował chaos nie do o
pisania. Po zrobieniu powie
rzchownej kontroli, okazało 
się, że Butner ze szwagrem i 

7 zięciem wywieźli z Holszy o
krągły milion.

— Tedy możemy być pew
ni, że nie wrócą!—rzekł ksią
żę, ubawiony wściekłą złością

' Grzymały.
Zebrano oficyalistów. Były 

to w połowie przybłędy, krea- 
' tury Butnera. Stracili hersz-

- - .... ■' -

ta, potracili głowy; jeden wy
dawał drugiego, plątali się w 
odpowiedziach, uciekali sami, 
by uniknąć sądu. Druga po
łowa byli to biedacy, którzy 
pod grozą rządzcy i wydale
nia, milczeli na wszystko. 
Książę codzień widział otchłań 
głębsza; często chciał uciekać, 
często wzbraniał sie dalej pra
cować. Ale Grzymała był 
nieubłagany: widział, że jed
no jego ustępstwo, a przepad
nie znowu ten ledwie odzyska
ny—i korzystając z owego 
faktu zawartego, zmuszał go 
do czynu, a sam mu przykła
dem był, uczył, radził, praco
wał za dziesięciu.

Poczęli z bruku, z nędzy 
wracać starzy słudzy: poczęto 
brać nowych, znajomych 
Grzymały. Jednym z pierw
szych wrócił Kopko, i nieoce
nionym się okazał ze swym 
węchem ogara na złodziejów i 
buntowników. Ale ten służył 
tylko Grzymale; na księcia, 
jak wilk, spoglądał nieufnie.

Potem— pomimo sloty—co
dziennie konno książę z Grzy
małą począł objeżdżać folwar
ki. Po takich przejażdżkach 
Leon jadł, jak wilk, spał jak 
kamień, spałby do południa, 
ale nazajutrz ledwie świt Grzy
mała go budził, i nie odstępo
wał dzień cały. Leon doszedł 
do tego, że w obec energii 
przyjaciela wstydził się swego 
lenistwa i zmęczenia, tylkoby 
z przyjemnością połowę swych 
folwarków darował, byle prę
dzej tę lustracyą skończyć. 
Ale po folwarkach przyszły 
zakłady przemysłowe, gorzel
nie, smolarnie, huty, garncar- 
nie. Nigdy nie myślał, że 
tego tyle posiada. A zewsząd 
do niego garnęli się ludzie, to 
ze skargą, to z prośbą—po
tem, w miarę zmian i pracy, 
coraz częściej z podziękowa
niem. Poznali też rychło dro
gę do pałacu. Nie było dni i 
godzin przyjęcia. Byle ksią
żę był w domu, na oznajmie
nie, że ktoś ma interes, wsta
wał od każdej roboty, od obia
du nawet— i szedł słuchać.

— Czy to zawsze tak bę
dzie? — skarżył się czasem 
Leon Grzymale.

— Nie. Skoro księcia cala 
Holsza nazwie dobrym pa
nem i ojcem, wtedy ja księcia 
zastąpię. Tymczasem tamto 
zapomną.

1 książę wiecej nie protesto
wał. Powoli nawyknął do tej 
forsownej pracy. Ani się spo 
strzegł, jak nauczył się rachun 
ków i rutyny; jak poznał 
mniej więcej wszystkich star
szych oficyalistów, — i aż się 
zdziwił pewnego dnia, pora
chowawszy czas. że od owęgo 
pierwszego dnia—od owego 
wieczora—minęło pół roku, i 
że zima w pustej Holszy, bez 
towarzystwa i zabaw, minęła 
mu, jak sen. Wtedy przy
pomniał sobie swe poprzednie 
życie, i z pogardą się uśmie
chnął. Świat go odstąpił, a 
on o świecie zapomniał, i ani 
przez sekundę w czasie tego 
półrocza o nim nie pomyślał.

Co święto bywał w Zabużu. 
Teraz u stołu patryarchalnego 
brał udział 'w rozmowach. Z 
Izą rywalizował wesoło; try
umfowali jedno przed dru- 
giem. -W Zabużu nie było bo
sych; w Holszy nie było że
braków. Miało Zabuże szkół
kę rzemiosł; miała Holsza 
szkoły ogrodnictwa i gospo
darstwa. Restaurowano koś
ciół w Zaburzu; , kasowano 
szynki w Holszy. Dla Leona

, . -•'•••• . -• , . 
odwiedźmy u. siostry były
prawdziwą rozkoszą. Między 

i swymi duchem się czuł, a 
przytem pociągał go tam 
chrzestniak — drobina Izy — 
małe “ Lwiątko,” które Masz- 
kowski pono więcej od matki 
nawet kochał. Lecz księżna 
matka, za to, że dziecie Izy 
wyklęty syn do chrztu trzymał, 
bez żadnej ostentaćyi, w para
fii, rzuciła interdykt na Izę, 
inderdykt, po którym Masz- 
kowski po swojemu" się pocie
szał:

— Matka tak daleko! — w 
Paryżu!

Chrzestniaka swego poko
chał Leon, a do siostry i szwa
gra przyrósł. Rozumieli się 
doskonale. _

Czasami po powrocie do 
Holszy, gdy Grzymała nie 
wrócił z powiatu, albo 'bawił 
w Czartomlu, a Leon sam był 
w pustym pałacu, napadała go 
tęsknota nieokreślona do 
szczęścia. Czy zawsze tylko 
w Zabużu widzieć będzie ro
dzinę? czy tylko chrzestniaka 
popieści? czy w tej Holszy 
zawsze będzie tak głucho, ci
cho, uroczyście?.... Czasem 
gdy zasypiał, roiło mu się 
szczęście; ale marzenie zrazu 
bez nazwy, we śnie przybiera
ło formę i imię. Budził się i 
odpędzał myśli z jakimś stra
chem i zgrozą. Bał się—i 
potem czas jakiś bywał bar
dzo osowiały i posępny, jakby 
z sobą w niezgodzie.

Pewnego razu nielada nie
spodziankę zrobił Maszkow- 
ski. Nie zastał go Leon w 
domu, i dowiedział się od Izy, 
że sprzedawszy za bajeczną ce
nę swego “ Kasztelana,” poje
chał do Anglii dla zakupu na
stępcy. Wrócił, gdy Leon 
jeszcze bawił. Minę miał 
nadzwyczaj tajemniczą i pysz
ną.

— Kupiłeś anglika?—spy
tała Iza. ■

Maszkowski'począł się śmiać 
oczyma mrugać i stroić po
cieszne grymasy; szperał przy 
tern zawzięcie po kieszeniach.

— Nie kupiłem! Co to! Wy
robicie różne rzeczy, zrobię i 
ja, słowo daję. Zrobiłem za 
“ Kasztelana” stypendyum i 
dałem sto rubli na matki mi
syjne. Słowo daję! Bedzie 
wilk syty i koza cała! Ot, 
patrzajcie na dokumenta. Stoi: 
Stypendyum hrabiego Edwi
na Zymbran Maszkowskiago 
herbu Słońce___ Może słu
żyć “Master Young”— niech 
się Hurtle wścieka. Stało 
się!

To powiedziawszy z miną 
napoly żałosną, napoły dum
ną, usiadł konno na krześle, i 
udawał, że galopuje. Iza da
rowała mu ten wybryk, i uca
łowała bardzo wzruszona, a 
Leon rzekł:

— Chyba nie potrafię uczy
nić nic większego!

Gdy odjechał, myślał ciągle 
o tern. Maszkowski go nie
lada zawstydził. Opowiedział 
to Grzymale. Ten się zamy
ślił chwilę, i nagle głowę pod
niósł.

— Teraz chyba książę zało
ży bank ratunkowy w Holszy.

Myśl była rzucona. Leon 
nastawił uszu, a Grzymała do
dał:

— Teraz chyba książę ruszy 
kapitały z za granicy, a rzuci 
je ludziom, którzy topnieją 
jak marcowe śniegi, czekając 
na ratunek!

Zamyślili się obadwaj, po
chłonięci ideą! -

(Ciąg dalszy nastąpi.)

Naturalne:
Na jednym z pikników pewien 

młodzieniec zachwycał się wspania
łą budową panny X.

—  Oóż w tem dziwnego, zauwa
żył jego sąsiad, jej ójcico jest bu
downiczym. . . . . .

• — ~ i i qt~x* nftifllrio --v;3, V . ■
Chicago 2igo Lipca
. Wszystkie, w tejkolumnie podane listy, 
jeżeli nie zostaną w przeciągu 14 dni od 
powyżej podanej daty odebrane, ode
słane bgdą do “Dead Letter Office.” 

1012 Bogdanowicz S.
1016 Brombosz Jakób 
1020 Burka Jan
1028 Czajkowski Jan .
1029 Czapkowski Tomasz 
1031 Delenka W.
1033 Drap Antoni
1034 Dudaryk Marya 
1039 Figala Frank 
1047 Godleski Józef 
1055 Groszkiewicz W.
1057 Hawliczek Paweł 
1062 Jaks J.
1068 Kadolski Emil
1069 Karboński Leon .
1072 Karaski Mr.
107-7 Kłeczka Józef 
1082 Kotyak Józef
1084 Kortowski Jan
1085 Krasiński Fr.
1091 Kulikowski Aleks.
1092 Kysylka J.
1095 Lekki Baltazar 
1097 Lemke Jan 
1103 Łobodziński W.
1115 Majewski Leon
1116 Markus H. I 
1122 Miętus Karol 
1126 Mroczkowski S.
1129 Nasibowska Berta
1130 Natuszewski Józ.
1131 Nidzielski A.
1132 Nowak Ant. ■
1135 Oleksy Stan.
1136 Ochst Tomasz 

.1137 Ostrowski Jan 
1139 Pagon Kazim.
1141 Pawelczak Jan
1142 Pawlik Ign.
1143 Pawłowski i M. Dz.
1144 Piątkowski Jan
1145 Platuszyński M.
1148 Podobińska Zofia
1149 Przyjemski And.
1156 Sadowski Mr.
1158 Sawicka Małg.
1159 Salinowski Maciej 
1161 Sawiejko Jan 
1173 Sienkańska Zofia
1177 Skozeta Aniela
1178 Skarbek Apolonia
1180 Smutny Franc.
1181 SzneydaWojc.
1182 Sosnowski Józ.
1183 Specyał Kazim.
1184 SpiuBki W,
1190 Sroka Jan
1191 Śmiech J.
1192 Swoboda Michał
1193 Świątkowski Józ.
1194 Szymanik Jan
1195 Szczerbowski Józ.
1196 Szymański Antoni 
1205 Wojcowicz Jakób 
1207 Wawrzyniak Waw. .
1215 Wiezelski Jan
1216 Wiskowski A.
1219 Wozelka W.
1120 Woźniak Grzegorz 
1221 Wojtkiewicz Ant.
1223 Zaremba K.
1224 Zając Adam
1225 Zdanowicz R.

W sądzie.
_Masz panie arendarzu zeznać

pod przysięgą, co wiesz o tej bójce 
między Wojciechem a Janem?
_Przyszedł Wojciech, siadł so

bie, kazał podać, pił sobie—przy
szedł John, pił i on, a jak się popili 
to się pobili.

— A. który którego pierwej ude
rzył?
_Ten tego najpierw—tamten go

poprzód.

Czytajcie “Telegraf.”

Do udania się 
B Teatru albo 2  
£  Balu...^3® ^
p  Niemało się przyczynia ele- ZZ  
t Z  gancki program. Usposabia CS 

widzów do miłego przyję- ZS  
7~~ cia występu amatorów. Przy- CS 
SC nieście swoje następne pro- z £  
SC gramy do mej drukarni. z S  
SC Zrobię je jak najlepiej, ma- Cj 
SC jąc do ustawienia takowych ZS  
SC wszelkie najnowsze czcion- CS 
SC ki, obwódki, ozdoby, i t. p. z S

|  “TELEGRAF” |
B  802 S. Ashland Ave. CS

|  August ^Kowalski, |
8  pierwszorzędny jedyny 8

|  Polski Salon 8
w mieście.

8  40 LA SALIE ST. blizko Lakę. fi
8  Wyborne piwo, wódki i cygara, 
jjj Ciepła przekąska każdego czasu. «

Trzy farmy, bardzo żyzne
go gruntu, są do wydzierża
wienia tylko odpowiedzialnym 
Polakom. Kto ma nieco po
jęcia o uprawieniu gruntu, mo
że w krótkim czasie dorobić 
się majątku. Bliższych szcze- 
gułów dowiedzić się można w 
ofisie “Telegrafu”, 802 So. 
Ashland ave.

Ja n  M . ft. DrzuGimski,
Notaryusz Publiczny

706 W. 18ta ulica.
JK NEKAI.NY AGENT

Pułaski Fire Insurance
COMPANY.

Załatwia wszelkie sprawy notary- 
alne i ubezpiecza domy i sprzęty 
domowe i t. p.

Jozef Mrukowski,
659 Dickson ul.

róg Blackhawk 
. . . .  utrzymuje. . . .

pierwszorzędny Salon
Zawsze świeże piwo, wyborne li

kiery i wino i dobre cygara.
S m aczna p rz e k ą sk a  zawsze. 

Dogodna Hala do wesel, bali, mi
tyngów i zabaw towarzyskich.

v _______

Największa

polska Drukarnia!
na południowej stro- 1
nie miasta Chicago .

C. F. Pettkóskiego,1
802 S. Ashland Ave.,

PODEJMUJE wszelkie roboty w 
zakres drukarski wchodzące tanio, 
dobrze, czysto i pięknie.

U, B R R D O N S K I
Doświadczony
Aptekarz,

638 Noble ulica, rógBradley.
Przyrządza jak najstaranniej le

karstwa podług przepisów lekarzy 
Wielki skład medycyn patento

wanych. Oprócz swoich stałych a 
najzdolniejszych doktorów, ordynu
jących w jego aptece, na żądanie 
przywołać można telefonem doktora 
jakiego kto sobie życzy.

FR. A. B1ESZK1,
602 Noolo ulica.

Kto chce kupić szyfkartę na naj
lepsze i najbezpieczniejsze okrę
ty tanio,

Ato chce ubezpieczyć swoje pro- 
perta: dom, rzeczy i sprzęty domo
we w bogatych i pewnych kompa
niach tanio,

Kto chce sądowe i notaryalne 
sprawy załatwić, ■

Kto chce dom albo lotę kupić lub 
sprzedać,

Niech przyjdzie do mnie a nie 
pożałuje.

Obsłużę każdego jak najrzetelniej 
za małe wynagrodzenie.

§• J- Lewancł° w?ki, .
36 Canalport Ave.

99 W. 18ta Ul. 
1846 i 1848 16ta Ul. ,

najlepsza

GroGernia
P *  Skład Rzeźniczy

Najlepsze i najświeższe towary 
zawsze na składzie. Usługa skora, ■ 
grzeczna i uprzejma.

I3^*'Ceny umiarkowane.

Julius F. Śmietanka,
Polski Adwokat.
1 2 0  E . R an d o lp b  S t.. pokój 2 0 1 .

Mieszkanie Sodth Chicago
ró g  92 i Commercial Av. 7 Commercial Błock

t Tabaka
•do zażywania.

J. F. Deptulski će Ca.
........-Fabrykanci Tabnki...........

" - • ■
UJ- ’ . . . . .  ...... ...

' j|j| JEŻELI Szanowne Towirzystwa zamierzają dać do druku. |j 
H SSSSSS89«9«S«#«S«

|  Konstytucye,
d l  Książki kwitowe, | |  k I

Kwitaryiisze, jj
jg 3 | j | |  Listy chorych, |D ||f  i

8  m  $ f |v  1

H 8 Karty pocztowe, 8 S

djg albo jakąbądź inną robotę w zikres drukarstwa wchodzącą, Sg 
upraszamy-o łaskawe zgłoszenie się do nas po ceny, nim r)-~ ^je 

j f i  botę oddadzą gdzieindziej. Drukarnia nasza zaopatrzona SE 
tp? Jest vr najnowszy i najkon plenniejszy S

jg wybór czcionek, obwódek i ozdób, | |

i
i jesteśmy w stanie wykon ić lajlepszą i najpiękniejszą ro- 9 j  

Druki Z. K. Leśniczych specjalnością. |Sr

f | | |  C .  F .  p e t t k o s k e !  |
,802 S. Ashland Ave„ CHICAGO, ILl^ J |

N A SPRZEDAŻ: Szafki 
szklanne ścienne i wystaw
ki, półki i przyrządy szew
skie, także wielki złoty szyld 
(but) 4 stopt wysoki. Do
wiedzieć się pod 1. 714 W.
18ta ul. ?. Pettkoske.

...  ̂ . | •

Na sprzedaż. .

NA SPZEDAŻ Bardzo Tanio 
Ładny dom z lotą na l7tej 
ulicy blisko Polskiego Koś-.; 
cioła. Zgłosić się do Re 
dakcyi “Telegrafu.”

. .
j  -ci- '^j. * . ■ *' Ą?

i
• PO—  -

r  __

. .Ś l u b n e  F o t o g r a f i e . .
idźcie- do:

SANDERS-A
F o to g ra fisty ,

519 Blue Islatid Ave.,
pomiędzy lGtą i 18tą ulicą.

W *  Specyalność: Grupy Weselne,
Parfye, etc.

I :i • • ...

POLSKA KANCELARYA PRAWNA
INKO łfOIijoWASA.

Adres: 802 S. A SH LA N D  AVE.t (obok Hali Pułaskiego.)
Załatwia wszelkî  sprawy ŝ dowe jalioto <ds/.kodowanio za kalectwo ltd.. ścąga spadki 

i długi ze starego kraju, wyrabia peinomocnictira (rollmachty 1 dowicrennosfi) w liomiec 
k m, russktm i innyolijjzykach zpô wiadi zcniem konsularnym także prośby i inni alcta»j- 
dowe. Kancelarya stoi w stosunkach z na. lepszfinl adwokatami w Europie. Na listy natych 
n iast odpowiada •

W. AntkowskiJ
P o lsk i A gen t

Goutriefl Brewino Go.
Ofis: 85 A lesander St.

Browarnia róg flrGher i Stewart flv.
Telefon South 429.

Itezydeneya: 089 W. 18th St.

A. M a k o w s k i ,
692-694 Milwaukee Ave.

l^erwszorzędny
SALON

Ma zawsze świeże piwo, cleg: ,nc- 
l ie likiery i wina, dobre cyga ra i 
smaczną przekąskę.

Dogodna Hala do wynajęcia.

S. J. ROKOSZ,
Saioon i Restauram,

109 W. Randolph St.
blizko Desplains.

Mam zawsze na składzie wielki wybór 
Zagranicznych i krajowych Win. Liki, ró^ 
i Cygar. . Zawsze świeże Piwo.

Smaczneohiadyi przekąska.

- . •

F. PETTKOSKE,

Malarz
Polski,

Dekoracuinu, Kościołów i Pokoi.
Również tapetowanie i wszystko 

co wchodzi w zakres malarski, usku 
tecznia dobrze, prędko i tanio.

Adres: 714 W. 18ta Ulica.

Adam Skrzydlewski,
Właściciel Bufetu

Hali Pułaskiego,
79 6 -8 0 0  S . Ashland fli/e.

poleca Szanowne) Publiczności k ajowe 
i Zagraniczne

Wina, likiery, Piwo i Cy gara.
Wszystko w najlepszym wyborze, usłu

ga uprzejma I skora.

Leon L. Mras.ek,

t
 Pierwszorzędna

■V APTEKA
806 S. A shland  Ave., ^


