
W MĘTNEJ WODZIE. 
OBRAZKI WSPÓŁCZESNE 

(Ciąg dalszy) 

Uśmiechnął się, skłonił, miał odoboduić, gdy niewiedsieć zkąd. 
jak... pioranowo wpadła piesiciotka Jsdsis do nalonn. Czy no 

słyszała? czy *ią domyśliła? ktdt to win... 

O ski jej bystre biegały s siatki os Sławka, a niego na chmar 

ną matką... dorozumie wała sią ozegoi. 
— Cdi te odchodaiaz? spytała. 
_ Muszą... i właśnie obeiałam cią polegnąć — 

Jakto, polegnąć? nie bądzieaz na obiedsie? 
— Nie mogą... 
— W yjetdtazz? 
— Mo>e... 

_Ale tajemniczy kuzynka, mówię proszą jaśniej — eo oi aią 
stało? 

_Niema nic, przerwała matka mama nie. 
Jadzia rt zimiała aią, całując mamą w czoło. 
_ Droga mateczko, rzekła, ty tak mało zmyślać umiesz, te kie 

dy oi aią czasem trafi potrzeba skompromitowania kogoś, to ci z o 

ozu zaraz motna wyczytać, te bałamucisz... Sławku... powiedz 
■ai oo sią stało? 

Mł> finki smutnie spojrzał jej w oczy. 
_ Nie pytaj moja Jadzia! o plotkach i iłeśoi ludzi dowiesz sią 

dość woześaie, śpij spokojnie, póki aią oae aie dochodzą. Sądzą, 
te mamie doniesiono, it musiałem zabić ludzi te sześsia i zjeść na 

pieozyzto kilkoro niemowląt... dla tego... dała mi odprawą... i 

ja aob e idą. 
Jadzia rzuciła sią de matki, rąką wyoiągająs ka Sławkowi, któ 

tego ckoiała zatrzymać, ale nim potraf.ła przemówić, Mły taki wy 
szedł, zbiegł ze wschodów i jat go nie było. 

Hrabina siedziała zamyślona, posąpaa.. a Jadzia rozpłakała aią 
i przez okno popatrzała za nim., tylko.• 

Młj flaki ni* wi*dsiał jeazoza, ao *iłi poeząć s piat* Redakto- 

rem _ chciał sią wprzódy naradził i towarzyszami swymi, ale ci 

soziawiwesy na jego barkach pierwsze'Starania o dopełń eai* for 

malncści, jakich wymaga złotem* każdego pisma, rosproazyli aią 
po siaiai*, ci* łatwo iah było zgromadzić. 

Po wi*lki*j bieganiai* nareazei* zadało sią jakoś na wieczór 

aproaić do goapody, w której a tał dotąd Sławek, ni* analasłazy w 

mieście pomieszkania. Wjproaił er bie tylko • goapodarza aaaiedai 

aalonik, obeałał zebraayah w aaiaioie fundatorów przyacłego piana i 

ezakał ich tegoi wieczora. Poałał karteczką do Leey, osaajmując 
jej, dla ozego, byś l1* notę, a te aan przez cały dziad ai* jadł, 
zbiegł do reauuraayi, aby aebie cci kazać podać. 

Oarkuckoia pełna była gwarliwego towarzystwa, Drabickiego 
tylko brakło, który dotąd jeazoza liezył sią za n<abądąo*go w nie- 

śeie.... U małego atoliozka z edział pan Izydor jut przy lik worze, 

z cygarem a po twarzy jego znać było, 1* humor, zwykle opryskli- 
wy ozczczo, obiad wielce trestzurowzł. 

Sławek kiwoął mu głową z daleka, z zniąazzny ton, te wzzyaey 
szepcząc i uśmiechając sią. rpcglądali nafl ciekawie, zajął miejae* 
przy małym stoliczku w bcezoym pokoju. 

Jeasoz* mu jedzenia ai* podano, gdy w* drzwiaeh eserwene- 

zinz twarz Izydora aią zjawiła. 
Widzą źe paa mnie unikasz, rzekł, tłómaozą to sobie łatwopafl- 

szczyiuianemi mami stosunkami z Drabem, ale, pozwól jeazoza parą 
słów powiedzieć... artykułu, de qno agitatur, me pasłem, bo 

świflatw ni* ptezą nigdy. Jeaten nieubłaganym antagonistą, gdy 
idzie o polityką i zasady, ale w tego rodzaju intrygi Bią nie nią- 
asam.... 

Sławek rą zinoo akłoaił. Izydor nie swatają* aa to, sakrał 

miejsce naprteoiw niego. 
_Pen wieez, te za ataryck lepazyck ryoerakiok osaaów, nin 

przyszło do boju, tołoierze siadali nieraz prawie a jednego ogniska 
1 gwarzyli poufale.... nin wiąo i my bić sią zaczniemy, czemu 

byśmy po ludzku z sobą ni* pomówili. 
_ Nie mamy o ozem — odparł Sławek. 

_Owszem.. owszem, rzekł Izydor.... Zakładaoie dziennik. 

to jest siadacie sobie aa osinn gaiaśizin dis zabawki.. Nie dsi 

wujoiet aią, te was pokąsają. 
_Nie, bo my tet kąsać bądsismy, ale nie tkniemy ani osób, 

ani tycia prywatnego, choćby nasz* zaczepiono, bo tego rodzaju po- 
lemiką uwalamy aa meno*'iwą.... 

Ostatni wyraz wymówił, dsieląo powoli, Izydor głową potrząsł. 
— Ja Ukt* — ra*kl.... 

_Dla oaegot praaujaci* aa wapói a eałowiekiam, który aią 

togo dopuaicza ? 
_ Dla togo, t* — głodny™ być nia taitn, odparł Itydor — 

jeat to aituka, któr*j loay mm* ncayły — ł ni* oauoeyły. 
— Pra*oi*iby, praabaos pan, =nala*ło aią j*iz*ai* • aoaoi 

waiago tlobu ohcśby u nac.. aawołal 
— U w aa! roaśmiał aią Iaydor — a waa?? i wy royślioi*, to to, 

•o wy aami*raaoi*, tyś bądato, trwać? to wy oad parę mtoaiąoy wy- 

mąoayoi* aią dłotoj? % 

— Dla ea*go? 
_ Dla tego, to ogniści* idą* a ntoamtojątoto 1 pianiąd* 1 aapał 

wy*tafjj*oi* na pi*rwaa* dani*.... dla togo, to kraj aią chwilką 

aaiotor*auj*i na wpół drogi wa# paranoi, dla togo, to Drab j*at 
ciłowiek, który uio nto sanwdia-«ioy podaadai, ploUl roapuśi’, 
robotników wam pobałamuoi, i.. •. pobij*.... ot ot koebany pani*, 
dla Ctogo u wai**go tłoba ja j*ić nwchot, bobym wkróto* tlób 

aam grjł! muaiał. 
— A! no sibacsymy! aawcłał Sławek. 

) — Ni* pan pterwssy 1 ni* oaUt"i próbujeai aią s Drabem ... 

— Al* kochany pani*, odparł śmiejąc aią Iaydor, jać prx*oi*t 
do tyła aoam ladaką oatorą, to ari*aa, it młodemu a śmiałemu, tom 

| *o mówią podbijam bąb*nka. .. «»ra*ayć waa ni* myślą woal* — 

\al* — al*.. mi waa tal, dodał po chwili.. Lepiej byśoi* dni młodości 

f aatytkować mogli ni* praermbtająo ich na btbnłą... 
\ 8ław*k aią akł mił. 
) Drabioki*go ja aaannją o tyl* tylko, o il* aa nto karmi I ba 

J wi. Boś to prx**to widok ntokawy, mówił Iaydor podchmielony. 
mUk ni a pmran ni a miąaa, rocnm* nto w toto, nauki ale, u ton ta 

pen... * mimo to waayttko taki toto arącany, taki praktyeany, taki 

zgrabny, to jakc Dawidek Goliatów wali w oiawią, pnyehodsi ba- 
na, rwą aią tłumy, okna mu tłuką, kocia muzyka wyje, pnyoapaia 
tylko — a jutro.... jat jogo na wianchu... Słowom, milcaoaiom, 
asydoratwom, niezgrabnie niby a akutoosuio rady aobio dajo... kraj 
zna! i — prawdą rsoo — obojo aiobio warci, dla togo s sobą tak tyją 

Wy, mój pani*, mówił dalej, idsiooio w iwą saaad powoyok, 
tądaoio rsfjrm, ofiar... dobro to na jodoą buozną kolaoyą, alo gdy 
ludzie pomiarku ją ozem to paeboio — zostań i04z asm. 

— I pójdą sam jeden, jedli tego bądzie potrzeba, sawrłał 8ła 
wek... liiądzy wami, 00 nie wienyoie w obowiązki, którzy cela 

wielkiego tycia nie widzicie przed sobą, a miądzy nami 00 oboemy 
być ofiarnikami i kapłanami idei, trndne porozamieuie. 

Izydor począł s'ą śmiał. 
— O mój Bota, zawołał —jaki pan jssteł młody! jak naiwny. 
— Nie jestem sam, po za mrą aą inni. 
— Spytyj, esy długo pójdą z wami, do pierwszego guza... ale 

wola twa? Złudzenia młcdoAoi czerni przeoie przypłacić naloty. 
Zrobisz co chcesz, tylko do mnie gniewu nie miej.. 
— Gniewa nie mam, lite doi aią nie zaprą, nekł Sławek. 

Izydor, który jat i tak był oaerwoay apoplektyosnie zsiniał 

cały. 
— Litości! rozlania) aią, wstając.... na osły głos.... kochany 

panie, jelit koma nad kim, to mnie nad wami by aią ulitować nala 
iało... Cba! oba! ska! 

I odparł.... 
Rozmowa doayl głośna, aa wpół mota słyszana z pierwszego 

pokoju, kilka oitkawych ku drzwiom napądziła, zaraz po Isydorta, 
wsiadł Samiel, który pnypadkiem przechodząc, znalazł aią na 

chwilką w res’auracyi. 
— A! jakie to dobrze, te ja aią tn majdają, rzekł wbiegając... 

zmiłuj rą. mów mi co myllizzf co robizz! najdziwniejsze pogłoski 
obiagają po mialoia. Hrabiaa ca eiebie akwaaaoaa. 

— C*y aią siebia o ao wypytywała? 
— Tak... troską — rzakł Samisl... 
— Cała miasta piesie o L»n », dodał na aoke. 
— Plsśś wolno, tdparł Sławek.... 
— Ale eói ty aa to? radzisz ao? 
— Dotąd nio jaszaza.... i na włos s wytkniątej drogi nia 

schodzą... 
Samiel radby był wybadał, ezy Sławek dostał jut odprawą, 

którą przeczuwał, sla ma Imisł. 
— Przyjdziesz wieczorem? zapytał Młyński. 
— Zobaczę lak aa chwilę. ... odparł, Żegnając Samie), który 

uia przysnął się, te aiadł aa obiad do krabioaj. 
Na prędea zjadłszy. Sławak wyazadł, na chwilę zabiegł do Le- 

i dj urn.... jaaaaaa, aby ją aspokoć, ala w domu jaj nia snaiasł, 
powiada ano aa, ta pociła aa rapatyayą. Ztamtąd p *wróo ł do do- 
di, zajął cię pny gotowanie* do prsyjęe;a awych gości i ciakał. 

Bardzo długo aia było aikogo, płźno wreszcie kilka oaób cię 
ściągnęło. Po twaraack naś było, ta aad niemi praeowaao w wia 

ścia. Drahiaki nia taaiadbywał Żadnego wpływa.... Wiola a 

najgorliwszych w ozaaia wieczerzy nia aUwili a ę wcale, iaai przy- 
cali w napoaobieoia opotycyjaam, kilka s gotowemi planami wła- 
aoami i programatami, prsynoasooo artykuł", wierna katynków i 
kutyaak do poumiaeioiaaia w feletooie, rcaprawy o propinacji ob- 

asaraa. .. atoay rąkopiaów, która naj wła śoi wiej było oddać na ogiefi. 
Sławek znalazł się wśród waala nioepodztewanyoh komplikacji. 
Dziennik jaszcza nia istniał, a jat zarzucono go churobliwami owa 

oanai miłości własnych, z którami oto wiedzieć było oo począć. 
Waiasiono wręczcie, usunąwszy na stronę kwesty a azozegółów, 

głdwi ą co do postępowania z Drabiokim, który jut nienarodzony 
jaazcza dziennik podmiaowywał 

Zdan:a były podzielona.... Niektórzy powracali uparcia do 

kija jako do jedynego argumentu przaoiwko potwarzy, drudzy ra 

dzili ignorować, inni zboaztaś. Nio było o ozem mówić. S roo- 

nictwo nowego dziennika na ostatek 7g idme uchwalono uczynić za- 

pełnia aiezaletnem od jut istniejącego, nie prowadzić polemiki, 
milczeć o aiaj, robić swoja. 

Wszyscy niemal akcyonarynsze, na póśniej oiłotywazy wypła- 
ty, prosili Młyńskiego, aby ioh zattąpł tymczasowo... Sławek 

tegol dnia po rozejśoiu aią gości którzy bardzo spieszyli jakcś, na- 

pisał do dziertawoy, aby mu bądź oo bąii.... i na jaki z40boa pro- 
cent i warunki, dał zaliczkę... 

— Trzeba umieć czyn ó ofiarę dla szlachetnego oalul mówił w 

ducha., N iepod jbieńat wam jest, aby kraj jej nia usnął, a gdyby 
i tak było, sumienia mi powie, pokonałeś poaiancśji? A zatem... 
baz wahania n przód! 

Następna dni spłynęły on pracy nieustannej, Sławek przenósł 
aią s mą do Leny, którą sastał nazajutrt z cezy ma czerwonawi j»khy 
od łez, ale czulszą nit kiedykolwiek. U niej zab tył sobie kancela- 

ryą prywatną, pisał listy, posługiwał aą ładnym obsrakterem do iob 

przepisywania, ałowsm rozgościł s ą tu jak w domu. Motna miar- 

kować, te ksftdy krok jego t»r*z śledząc, dobrzy ludzie zrobili z te- 

go rz»oz potw- rną. I było w istocie położenie to fałszywem, aie 

wyUomacsoneas, okoć w prostocie ducha Stawek nie znajdował w 

niem nis nagannego. 
— Słuchaj a ostro, odezwał s:ą trzeoiego dnia, watająo od sto 

lika.... tak mi a tobą dobrze, a tak mi oiebie tal, te uk ubogo > 

niewygodnie aią misśeiaz... pozwól, te bym ei jedną prośbą aią na- 

przykrzył. .. 
— Ja takie miałabym prośbą do brata — odpetła nie śmiało 

Lena... 
— Mówte naprzód, ja potem, sawołał Sławek, ałuobam... 
— Nie, nie... ja potem — przerwała Lena, oo mówić ohoiałelf 
— Rzecz niezmiernie naturalną, podchwycił Młyński, a jednak 

gdy teraz mam ją powiadzieś, wydaje mi aią śmiałą. Oto myślałem 
aobie, jesteśmy bratem i aioetrą... wszystko miądzy nami wapóloe. 
Za oót ja mam mieś do aby tka... a ty... cierpieć niedostatek.... 

Lena zaozerwien*ła aią i zakryła oczy. 
— DjŚć! zawołała — dość! w świacie aniołów... na innym, 

nie na naszym, wszystko by to było natnraloem i apra wiedli wen... 

ale ta! ale tu! ja inaozej obronić aią od pot warzy nie megą, tylko 
ubóstwem mojem... Wiesz ty, co nie poosoiwi mówią na mnie i 
oa oiebie?... 

— Wiem, rzekł Sławek — osy eią to boli? 
—■ Mnie! rozśmiała aią boleśiie Lena — mole? o mój bracie! 

ja nie to jat przetyłsm! ale mnie idzie o ciebie, o oiebie... je nhoą, 
byś w oczach świata był tym moim ideałem wielkim 1 niepokalanym. 

— To trnśoo — zawołał MłyAski, potwarz jat mnie oblaagsłs.. 
Nie aądt tylko, a te bym na to seboleł nawet.. 

— O i je wiem! a uczuciem mówiło Leno — ty snieeiees waty- 
stko, boś ozyety, je znioeą bom niewinne, praeciet, praeciet bracie.. 
stać tek pod prągiersem ciągle. 

— Al prawda! dla siebie, 
— Nie! tobie, tobie! łandąc rące, gWUtOWTl iJ BOWMft 

Lena... Ja jestem oiMM... tyś Dwłtitji przyssłośoi, ty pmdit*- 
wiaas młodzie*, azlaaktą, oały stan i pekolenie, tobi* aia wolno la 
koewatyć afmH.... 

Ja! takiob Lao.. flelea, Magdalea aa i wiecie tysiąca.. Ja 
steśnay, jak aa łąaa kwiaty, które sdapoa pr za la tający rumak,.. a 

nowa odpnszeią.. Lana jatro będzie tek dobrsa zapomnianą istotą 
it nikt nia wspomni, ta tyła.. Ty, ty maca posłannictwo., obo- 
wiązki .. a siłą stracić masisz, gdy choć nia ałasznia ssaonnak oi 

odajmą.. 
— Do ozegot to zmiana spytał Sławek ck marno... 

Lena widząc go pa iratnionym, przystąpiła łagodna, pokorna, 

— Mój pacia! mój braeia.. siądf i poatuohaj oierpliwie. Nia 
myśl. byna aią drołyła z sobą i cfiarąT czego? onoty, w którą nikt 
nia wiarzy!! Idzia mi o oiabia! o eiebe.. 

Wiana, ta krzyozą na 8ławka za mnia. Sąt oi lndzia w stania 
pojąć, ta mota być miłość ozyats, anielska, braterska! a tak św ąta, 
te jot nawat nia łąka upadku!! Otót ja nia tkoą, aby aa Sławka 

krzyozano. 
— I dla tako — przerwał ironiezaia Młyński, porzucą go, gdy 

cn niema brata, ani siostry, ani przyjaciela, ani tywaj duszy... któ- 
ra hy go pocieszyć, podzielić troski... z nim... podtrzymać go choia- 
ta?? nienrawJai? 

— Nia — nia.. mówiła, wzdyobająe Lana — nia porzucą go, 
ala poradzą ooś. 

— Cót poradzisz biedna.. 
— Trzeba aią rozstać na pozór — tak — mówiła Lana.. trzeba 

«ią widywać inaozaj, trzeba kłamać, kiedy ladzie prawdzie nia wie- 
rzą.. .. O! nia uwierzą mgdr, atebyś ty był uoseiwym. a ja ko 

cbaiąi nią, azanowsła mił śćnaarą.... braterską. dodała po oi 
• hu.... Braeia! kłammy. Bóg, ja wiem, kłamstwo przebaczy!! 
mach ono spadnie aa maia! 

— Jakta? cót myślisz.... 
— Ja aiedawne aktorka! zmyśliłam sobie komedyą... Gra- 

łam jut aia ras rola a ł >dyrk okłopakó w.. Bądą do ciebie przyoho- 
dzić przebrana.... za mątezyzcą... 

Cł*wek rezśmiał aią amataie. 
— Na eo aam ta komedya — ja niedbam o Indii. 
— T.j ja ta riabia db»ć muszą, odpewiedziała Lana. Jadoa i 

dwojsf», alba ja ściekną, tek. ta mnie aia saajdsiaat, a skoaztcwa 
•asy tzoia s tobą, umrą i usekną * tąakuuty.... alba musiaz mnie 
poatfuchać.... 

Sławek netnł dopiaro w taj ekarili, jak w przeciągu krótkiego 
oiaau przywiązał ■ ą jut da niaj... Grot ba naiaaski jat przeraziła 

Uoiaaską być maietet tabiłal zawołał — ja taj twojej siostrza- 
□aj potrzebują dnasy.... ani myśl o tan! 

Lana pocałowała go w rąką i łza jej spadła aa nią. 
— Wiąo pozwól jak ja ekoą! 
— Ala to niepcdobirAatwo.... 
— Nikt muie uiu pozna! zarycia w! przysiągam... 
— Naa szpiegują — przarwał I awak, wolą nie taiś sią i stawić 

i aa uaoło, aniteli uda wat, kryć aią i pr.aa to jatli nie do obłędu, 
przyzLawat sią do pozom winy.. 

— A jadoak inactaj, wiara tai, byt nia nota.. nia mota... 
— Al iwiat taa! świat przekląty! wołał Sławak, ckodząo po 

pokoju. 
— Na tan ras aia przeklinajmy go, ani nu aią dziwujmy, ma 

on mota ałuazocśś. Nikt s niob nia był w aar^u mojam, znają 
u. na z pogłosek, megąt u wierzy 4, bym uboga nia korzystała z oie- 

bia, bym ambitna ma oboiała usidlić, bym wolała być ofiarą nit ni- 

kozammcą. 
Ja aią nic dziwią, ta oni nie wierzą, ktot zna człowieka? Jaj 

im przebaczam... ale z tego włainie powodu, mam do oiabie proś 
bą i zaklącie, jesteśmy siostrą i bratem, pozwól mi być z tego dumną... 
i nigdy, nigdy nia pomyśl nawet.... byś mi w czamkolwiak dał... 
poczt’ó litość nad ubóataam mojam. Ja chcą byś ubogą at do ną- 
izy, aby ciebie być godną! 1 

Mówiła i oczy jaj pałały... Sławek ałuohał rozozulony i prze 
jąty- 

— Jedna sukienka ad eiebia jntby mnie jak zsata Naaanza pa 
lila! N>e! nigdy 1 

— T okropne! rzekł Sławak, wiąo ty zią bądsieaz mączyć a ja 
rozrzucać.. ty o erpieć, ja utywać i patrzeć na niedostatek. x 

— Z Ztórym ja bąią azoząiliwa! zawołała Lana... Inaczej — 

mówią ci — uciekną.... bo to jut ma bądzie braterstwo, ale u po 
korzenia.., 

— Nia mów o tam, dość! dość! zawołał Sławak... pannjasz jat 
nadworną! 

— Jł tego ni* oboą! przerwała diitwriyoa ogniśtr* — ja pa- 
oog-d ni* myślą ni* mogą, bom ałutoonioa twoja, boi ty panom i 
Wu6o*m mo,*ta.. 

II* zazy L*oa wpadła w taki aapat, Sław*k *tuł ai* nad wyraz 
pomiąazaaym.. i w t*j obwili zzrumi*oił aią, ni* dając j*j md w id, 
obwyoił aa rąaą, pocałował. al* boją* aią aam ai*b.*, brał za kap*- 
luaz aby od*jid. 

— Oz*k«j — odazwałaa ą L*aa watrzymuj \e, postanówmy coś 
Najmie** aobi* mieszkam*.. prawda? Ni* przyjdziesz jat do mni*, 
al* snajdii**! moi* a st*bi*, gdy zatąiknizz, ta aa, gdzieś w kątka 
obłopiątko bi*da*.. Utną włosy! 

Lana miała warkooz prz*cadny, Sławek zakrzyknął ona sią a* 

śmi*«boąła. — Tak mi dokucza!!! rz*kła, tak mi *iątyl 
— Ja ni* pozwolą.. 
— No! to ai*! ni*... do zobaozooiat! Przyjdi tylko rz?.... 

dad mi wi*dzi«d, gdzi* mam tsukad oi*b>* 
— A taras.... idł! 

Młybaki poczuł rąoa*k dwój* na zwyeb ramionach, zdawały aią 
go wypychać a przyciągały i trzymały, do j*dn*j z niob przylot}| 
u a ta i cały pomiąazany, odszedł. 

8alon hrabioej Dr*jaaow*j wyglądał bardzo powatni*, był przy- 
ctemmony nisoo, a wazyatko co go zdobiło, nosiło na aobi* cechą ja 
ktmjd nieubłaganej surowości aztywnej i simn*j. — Na ścianach 
bolo parą ratroyoh brzydkich obrazów z błatoryi biblijn*j i par* 
sztychów Ary-8ob«*ff »ra przaśliosoyoh w ozarnycb ramach — na 

atol* niooo broszur f aoouskiob. dond*. Uair*rs, parą dział L 
Vrtnillot’a i rótn* oyrkularz* do rozdawania.— Godłami świąto- 
bliwymi ubrań* były amfy rzribioo*, zajmując* eządd ściany i bon 
solki po rogaoh. Chłód przejmował, wchodząc do nt*go. 

O szarej godzi o i* przy wielkim krągłym mahoniowym atol*, na 

kanapi* siedziała sama hrabina, a przy niej czcigodny Sopoćko; 
pochylony był nieco, gdyś prowadzał rozmową, która ni* powinna 
była być słyszaną prawa kilka o*ób — znajdująoyoh aią w salom*. 
Twars j*go wyratała jaktoś uczuci* dziwna, niby roagorąeskowaną 
otoka wodd. 

(Oląg dalasy nastąp 

K. Sawicki, 
07 a Noble Str. 

CHICAGO, ILL. 
sataiwU w—Ikłe 

Interesa Agencyjne. 
Paweł Giersch i Spółka 
76 Clearer Str. CHICAGO, ILL. 

hartowna i drobna 
sprzedał tutejszych i importowanych 

Wli I Likierów 
poleca Szan. Rodakom i®« usługi. 

MACIEJ GETKA 
? Cenili St. Client. U. 

Poleca iwAj 

SKŁAD M EH l >, 
Pleeów kuekriioy* la 

I parlorowyelt, 
oraz wszelkich utctyA kuchennym. — 

Par lor Ser* od dolarów p<«iąw>iy 

JAN PIOTROWSKI, 
99 S. tanal »ir. Chirac*, III 

naprzeciw Union Depot 
Poleca wrględom Sł Rodildis swój 

HOTEL i HALOOM. 

RGSOYA NIEZAWODNA MAŚCI 
Wyrabtaza a recepty przed d wnsta laty -y-l~‘m 

M] I mywane). Jest dla kaAdagoJake Jedynym irw4- 
klem najlepiej pomocaym przeciw 

KEUitlATVI.no W |, 
kolkom, kolekcjom w krzykach I pterelach. dychawicy I katarom, ranom *■» leAym 1 zastarzały a?, wrzodom I 
gor*czeo a tych chorftk pochodzące) (T tyjcie tylko 

alat) Za'wy zdrowienia ale ręczy Wielka Uott 
zaśwlzdczea od oeób, ktftre maić ta atywaly, dowodzi 

niazawodną skuteczność! 
Oaaa butelki mzdrl 50 ceatAw a przeżyłką pocztowa tt 
eeatow D<> nabycia wa waayatktcb caeeklrb zpla- kaek. w taelkle większa zzmriwlenls zdreeowad aa- 
*«Ay ss raca glówzego podrednlks dla HtanOw Z)edaa- 
caoaych: » 

KI I. flerlnger, 
160 W. 12 St. Chicmgo, Ilia 

Jó) efNztermer A C'o. 
S3& A obie uf. Chicago,III. 

Skład najlepszego gatunku 
twardych I miękkich 

WĘGLI oraz DRZEWA 
po oenach moiliwie najtańkzysh. 
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HOTEL POLSKI 
polem Rodakom 

Jan Reszczyński 
5*1 *»*!• »t. • ChlfAft, III 

Dr- Bonker’a 
SYRUP PIERSIOWY 

akateozne lekarstwo na 

>asltl»l«it|f, ka*i«l I wenelkle 
rliereb? płac I gardła. 

Pien<ąd<# zwraotmy jeieiu>/ n e pomo- 
gło. Fiaszeozkęna próbą dajemy darmo. 

Załączcie $1 00 w liście, a w jaziem j 
Wam rserzoaj Sjrup do jakiegobądi 
miejsca. 

J, //. Xelowski 
f ihrykant. 

70fl MILWAUKEE AVBNUB 70® 
f/hlcn^o, III. 

B. ŚWIERŻY, 
99 Wesllllrltloia Htreet 

(Róg Noble Street). 
)•*•(« «w6) polaki 

Boer Baloon. 
Oobce napoje, Wina i Likiery najmę- 
maitese. Piwo sawase lwięta i wyborne 
eygary. Mam takie odpowiednie miej> 
ee do aebraf mityngów. 


