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Matka nadto znała dobrze serce dziecięcia, aby o nietn zwątpić 
mogła, nie pojęła zraza tajemnicy, potem dopiero wspomnienie Sła 
wka ją rozjaśniło... Konie pochwyciwszy, pobiegła wprost do 
dworka Młyńskiego. 

Kanonik przeczuwał jej przybycie. Na nieszczęśliwego sta- 

ruszka zwaliły się dziś wszystkie brzemiona... załamał biedny ręoe 
oo tu począć 1 Czy przyznać się do bytności Jadzi... ozy powie- 
dzieć, te jej nie widział! 

Ale fałszem zmiiać usta! jemu, oo kłamstwo nawet najpobo- 
ftniejsze u wstał za zmazę daoha ludzkiego! 

Nie... nie! bądź oo bądź... należało powiedzieć prawdę. 
Hrabina blada pokazała się w progu, zobaozyła Kanonika i 

odetchnęła. 
— Moją cdrka... rzekła miarkująo się i kry jąo, jak mogła, 

■łespokojność, moja oćrka mnie ta... poprzedziła? Ona ta jest? 
— Nie*ma, pani dobrodziejko — rzekł ksiądz po oioha... 
— Nie ma?? jak to? nie ma? łamiąc ręoe, krzyknęła, zapomina 

jąo się hr. W ar taka — nie ma... 

— Ale była — przed obwilą, dodał spiesznie Kanonik, widsąe 
wratenie,f jakie to na matoe uczyniło. Niech się pani uspokoi... 

Ten jeden wyraz — była — jut do pewnego stcpaia uspokoił 
w istocie, bo odjął niepewność i potwierdził domysły... Hrabina 
odetchnęła swobodniej... 

— Tylko co wyszła! rzekł biedny ksiądz... 
— Mój ojcze — szepnęła błagająco matka, to dsieeko jest.... 

ona nie wie walne śoi uczynku.. nie rozumie świata.. wszak tu nie 

było nikogo... wszak.... 
— Ale tak jak nisogo! odparł Kanonik... a potem wszakfte ja 

jestem... Nie*imiała jut pytać więcej Hrabina. 
— Mój ojoze.,. to krok nieroswaloy... ale ona... dziecinna! 

Indzie by.mogli. 
— Ale|nikt... moja mcśoi dobrodziejko... mówił staruszek... 

torzeoz... między nami... zresztą familia... obory.... to nie 
ma nio.... 

— Rzuciła okiem na jedne i drugie drzwi, a nie widząo nikogo, 
pomyślała, te tego'apotkania, którego się tak lękała — mole Ja- 
dzia uniknęła, Schyliła się więc, śoisksjąo rękę Kanonika i blada... 
smięszana wyszła... 

W*chwili| potem wysiadała przed domem i boją? s ę spytać o 

córkę, szła na wschody... Jadzię znalazła w salonie oczekującą 
na siebie, i bladą, ale mętną. Na widok wohodząoej matki, dziewozę 
pobiegło i rsuoiło‘się jej do nóg, wyciągając ręce, 

— Matoozko! rzekła — bij mnie, bom zasłutyła! ukarz mnie, 
bom winna...[ale'serca nie odbieraj... ja go potrzebuję!.. Pozwól 
mi ci się wyspowiadać — dodała, widząc otwierające się usta matki, 
jestem szalona... [jestem dziecinna... ale nie mogłam się oprzeć 
uozuoia, ehoiałamlSławka widzieć.... może więcej kogoś.... wal- 

ożyłam z sobą.... 
—■ Alejty nie rachowałaś jakie to śoiągnie następstwa za sobą! 

dziecko nieszczęśliwe, zawołała matka — to oi mole odebrać przy- 
a złość — skazić twoja ozyste imią.... 

— Skazićfjpoohwyoiła Jadzia dumnie, nigdy! zresztą oói mnie 
obchodzi ząd^ladzki — Bóg mnie widział i osądził.... 

— Przyszłość twoja... przerwała hrabina. 
— Mateczko.... przyszłość nie mojs, ale Bola... ja na nią 

patrzą obojętnie, a poddają sią jej zawozasu... 

— Ale jat matka twoja! mcgąi patrzeć obojątnie^. na nią? na 

przyszłość mojego jedynego dzieoiącia.... 
Jadzia zamilkła, w rysach, jej dzieoiąoyoh malowało sią jakieś 

postanowienie niezłomne, niepokonane... 
— Nie gniewaj sią mateczko... rzekła powoli... nie gniewaj 

sią... cierpią i tak... nie kat mi boleć podwójnie. 
I przytuliła sią pieszczono do płaczącej matki łona.... iłży 

pociekły jej takie z octów. Zamilkły obie... 
— Co tu począć! zawołała po chwili hrabina, padająo na fotel— 

nie pozostaje nam nic, obyba wyjechać z miasta, — ale jutro ten 

wyjazd potwierdzi niegodziwe tłómaozenia, które lii ladzie do nie- 

winnego poetąpku przywiąią. 
— Nie mamo, ani jeohać ani zwalać, ani sią ląkać, czołem po- 

godnem patrzeć na nich — niech mówią, oo obcą.. Jesteśmy kre- 
wni... on chory.J— Gól powiedzieć mogą? 

— Nieeeesąśliwa! powiedzą te sią w nim koohaiz, le za nim 

szalejesz! przerwała matka. 
Jadzia spojrzała na nią mi łożąca ale nienląkniona... 
— Niech sobie mówią — odpowiedziała zimno — nie wstydzi- 

łabym sią koehać.Sławka... 
— Ale tyjgo kochasz?.. 
— Kocham go.., jak brau! dodała, bledniejąc Jadzia i kląkną- 

wszy przed matką, w jej dłoniaoh okryła twarz i łzy... 

Nie ne nie szkodliwszego dla niemłodyoh ludzi nad dobre obia- 

dy* jeśli po niob nie są zapewnionymi wygodnego w krześle epo 
ozy oku, rozmowy nazbyt nie wzrussająoej i ealeftnego trawienia 

poeżenowania. I^epiej jeet nie jeść dobrego obiadu, nii narazić się 
na ohorobą nieprzyzwoitem po nim znalezieniem sią. Obiady 9 br. 

Drejzaowej były bardzo wykwintne, wino stare, Sopoćko nie młody 
i trochę zmakozz (do ozego sią nie przyznawał) akutkiem zbiega 
tyob wzzyztkiob okolleznośoi było, te wyszedłszy po przerwanej li- 
stem ofierze na alioą i zgryzłszy się spotkaniem z Drabiokim, które 
dla na jstrawniejzzyob Żołądków nie było przyjęto nem, ozoigodny 
baron poszedł do klasztoru, zby woznie słą spiesząc (00 takie starym 
łodziom nie słoty), w klasztorze miał znowu nieprzyjemną rospra 
wą z przełotoną i wśró 1 rozmowy z nią — zasłabł. 

W klasztorze tym jak w inny oh, Sopoćko wielkiej powagi afty- 
wał, nadawał sobie tony protektorekle i tym razem, gdy szło o ro- 

dzoną siostrzenieą, nie mógł przebaczyć lekkomyślności, z jaką jej 
dopuszczono uoieoski. 

— Ale moja mośoia dobrodziejko, rzekł do panny Starszej — 

toby w biały dziać dać fortą wymknąć sią osobie, która wam po- 
wierzoną została — to jest coś niesłychanego! Wiąo ftadaago nie 
ma doeorol 

— Poełuohaj mai*, panie baronie, odpowiedziała przełoiooa ze 
łsami — w ten była zprawą szatańska 1 suobwalstwo nie pojęte, wy 
padek nieełyohany. — Nie oho* wam zatruwać aeroa, ale ta, która 
dokonać mogła takiego czynu — muaiała mieć przewrotność — my 
przypuścić nie mogfr śmy.... 

— Jakie się to stało? 
— Weszła do jaj pokoju praczka, a fte była zmęczona i chora, 

prosiła o pozwolenie spooząó nieco na krześle. Panna Helena nie 
tylko te jej pozwoliła, ale zdjęła z niej chustkę. — a gdy niewiasta 
usnęła, wziąwszy jej okrycie i kosz od bielizny, zamknąwszy ją na 
kluez sama wyszła a klasztoru. Nie była mole za furtę, gdy ko- 
bieta przebudziła się i narobiła wrzawy, nadbiegłyśmy... 

Sopcóko głową kiwał.. 
— Dozoru niemal naleinej surowości braki odrzekł — wiesz 

pani, oo to za następstwa oiągaie? 
— A! wierni ze łzami odparła panna Starsza, to jest najstra- 

szniejsza próba, jaką Pan Bóg na dom nasz niewinny mógł dopu 
śoió — ale oóśem ja zawiniła? 

— A czyjat wina! wołał Sopoćko, czyja wina! niezyja tylko 
zbytniej pobłażliwości, a raozej niedołęstwa, tak, niedołęstwa. 

Przełożona płakała, Sopoćko się burzył, ale nagle sabełkotał 
ooś niezrozumiale, ehwyoił się za poręcz od krzesła i padł na nie 
zbladły z oczyma wyaadsonemi — wołając głosem jut niezrozumia- 
łym. .. wody! 

Panna ataraza pobiegła, przyniesiono nie tylko wódek, eeeneyi 
bobkowej, laurowych kropel, pomarafiozowago ekstraktu, herbaty, 
miąty i rumianku, ale to wszystko sią na nie nie zdało. Panna In 
firmerka utrzymywała, to został ruszony parali tam, mowy bowiem 
utrsoił i stan był przeratająoy. W skok postano po doktora, a gdy 
ten sią zjawił i rozmyślał, ozy krew pnśoid. Sopoćko jut był zmy- 
sły oałkiem postradał. Uderzenie apoplektyozne było silne.... i 
niestety ratunek za późay.—• Wszystkie poboftne zakonnioe i pen- 
syooarki poszły do kapliey odmawiać litanią na intenoyą chorego 
Sopoćki, tymczasem musiano wynieść go z klasztoru, gdzie pozo 
stać nie mógł.... i na materaou wyruszono z nim do jego mieszka 
nia. Przełotona poełata do hr. Drejssowej z zawiadomieniem...; 
Poniewat do mieszkania Sopoćki było daleko i trzeba go było nieść 
na wschody, doradzili psryjaoiele, aleby w pobliskim szpitalu św 
Liuoha w osobnym pokoiku go złotyć. Tu puszozono mu krew raz 
i dragi i trzeci, ale zgąała i iść jut nie ohoiała, a w nocy nie odzy- 
skawszy przytomne śai nawet, ale przy modlitwach Kanonika i kilku 
duchownyoh, który oh wezwano, biedny baron, wczoraj jeezote zdrów 
jak ryba.... tycia doczesnego dokończył. 

Wiadomość o tym zgonie tak nagłym, pnaraziła wszystkich, 
Drabinki wierzyć jaj nie chciał.. w ogóle ubolewano nad atratą po 
poboftnego i czynnego osłonka tylu zgromadzać, bractw i ztowarzy 
azefi. Z kanonikiem przybyła do umierająoego, sama ozująo aią do 
tego zobowiązaną, Helena i pozostała u łota wuja, który wacakte 
ani jej widzieć, ani słyszeć mie mógł.— Tragiczny ten zgon na 

ohwilą przynajmniej odwrócił uwagą od Sławka i tycząeyoh aią go 
okolicanośoi, było to azoząślieą dla hrabiuej i Jadzi dy wersy ą. 

Trzeoiego daia, staraniem szczerej w istocie przyjaciółki Sopo- 
ćki, hrabinej Drejsaowej, która w nim traoiła starego pomocnika 
do dzieł miłosiernych, domownika, aługą niemal, odbył aią pogrzeb 
Sopoćki skromny, ale odznaozająoy sią liozbą duchowieństwa, te 
braotwa, które w nim uczestniczyły... Kilku kapłanów miało mo- 

wy bardzo piąkne, a ze iwieokioh nastręczył aią Drabicki, aby w 
imieniu obywatelstwa miasta i ojczyzno polegnąć zmarłego. Wie- 
dział bardzo dobrze, ii to mu woale nie zaszkodzi, szczególniej w 

tej obwili. 
Od pierwszego dnia polieya i sąd, który miał na oka owe tak 

śmiesznie i pilno zaryglowane mieszkanie Sopoćki, połolył na niem 
pieczęcie. 

Testamentu nie było ładnego, s familii jedne tylko aiostrzeni- 
ee, którą on aznał i przyjął, jek to jui wiedziano powazechnie, — 

ale te o ozyonoioieob sądu i o niozem wiedzieć nie obcięła. Najęła 
■obie mieszkanie szczupłe w bliskości dworka Sławka, rzadko i po- 
tajemnie przychodziła aię o niego dowiadywać, a resztą ozaaa apę 
dzełe a siebie zamknięte. 

Nie wiedziała wiąo nawet, oo się działo w miećcie, gdzie na 

ot Tarcie obaygilowanego mieszkania tak niezmierna ozy chała cie- 
kawość. 

Sąd w pełnym komplecie z protokulistą zjawił się n drzwi rano, 
obejrzał pieczęcie nierna ruszone... i przystąpił do otwarcia z oałą 
formalnością biurokratyczną. 

Izba pierwsza z nagiemi ścianami, zawierała na szeregach dwa 
■tarę płaszcze, pod niemi dwie pary batów, dzbanek z wodą i trzy 
zapylone stare czapki, dawno wyszłe z uty wenie. 

W prawo ciągnęły aią pokoiki — pierwszy niegdyś zapewne 
od gości... okryty grabą warstwą pyłu, zawierał komodą samosy 
•tą, kanapą z nogą złamaną, stół bibułą zasłany i kilka krzesełek.. 
Dalej następowała, izdebka z szafami aamkniątemi, a za nią pokój 
sypialny. Łóteczko nader skromne, bradne, wylatane, wąskie... 
stoliosek pod oknem, a miądzy niemi ogromny ftelasny o czterech 
zamka oh stał kufer! — Najniewprawalejsze oko widziało w tern 

ślady niepojętego prawie skąpstwa... Ciłowiek ten nie tył tn, nie 
jadł, spał niewygodnie, oałe jego tyoie było w kufrze.... Ale 
nim przyszło do otwarcia go urzędowego, opatrzono szafy i komody, 
w który eh znalazły się rozliozne fanty ponumerowane, kosztowności 
i materye, srebro... widocznie wzięte w zastaw... 

Pobotny baron był, jak aią okazało, zatwardziałym liohwiarsem 
ale prowadził awe interesa tak oetrótnie, tak oioko, te nikt się tego 
aie domyślał. Udawał, te słoty za pcśrednika tylko... 

Kufer więc nabierał wagi i obiecywał byś wieloe intere- 
sującym... 

Urzędnicy przystępujący do egzaminu jego, wzdychali, myśląo 
ned tam, czemu z nieb taden do spadku naleteć nie mota. 

Nareszcie kluoz w zamka misternym zakrąoony brząknął, o- 

twarły się wrzeciądse... t widok przyjemny oosom oiekawyeb się 
przedstawił. Wszystko to było w rozczulającym porządku., złoto 
z jednej strony, papiery poklasyfikowane i posortowane z drugiej, 
skrypts pozwiązywane ozerwonemi sznureczkami odświeo... reje- 
str*, kwitki... srebro w stary oh sskarpetkach i międl nawet w gał 
gankaob... Inwentarz tego kufra zajął niezmiernie wiele czasu... 

trzeba go było porządnie bardzo wylegitymować, zregestrować. ob 
liczyć i stan fortuny w interesie fiskusa oznaczyć ściśle... Na pierw 
asy raut oka w mieszkania Sopoćki tyd by był nie dał za jego mie- 
nie i tyziąoa złotyob, popatrzywszy zdała na kufer mowa, osoby fty 
wej imsginsoyi mogły by się były spodziewać milionów... a wszy- 
stkiego wszystkiem w pocie czoła zarobionego groszs było trzykroć 
sto tyzłąey guldenów pewny oh i ze sto wątpi! wyoh... nie lisząo 
fantów itp. 

Wiedziano jat, U apadek waśaaie iio«trMaiet, a ta U lif nia 
pilnowała, bo woala o tam wyobrażania nia miała i nia myślała aa 

wat, obołąto ją aa koriyM fiakaaa I orsąda, o ila aią tylko dało... 
oaiągaao aią aawat s araądowam osnajmiaolam jaj o tam. Ody 

niemal pierwszy Samiel dostał o tern języka, obrabował dobrze 
apadek i powiedział tobie, te nie złym by być mogło intereeem, 
wozetaie się przyjaźai peany Heleny polecić. 

O Dowem jej mieazkania dowiedział się łatwo i wymiarkowa- 
wazy godzinę, w której ją najpewniej zastanie, do drzwi jej zapu 

Panna Helena atała w oficynie niepoozeanej w dwóch izdeb- 
ek* nie przyjmowała tu nikogo i zdziwiła zię nie pomału, ałyaząc 
skrzypiące baty na progu. Ale Samiel był dobrym dawnym znajo- 
m7™» podała ma rękę grseoznie. 

— Cót pana ta do mnie a prowadza? spytała. 
— Obowiązki przyjaioi... chęć dowiedzenia aię o zdrowie... 

o humor... 

Dziękuję panu... zdrowie itnoikm a ha mor mtai {anta 
stystyesoym i nieu kołysanym, jak był. C6t pan ohoesz jestem 
stara... ■ 

— Cói pani my i lisa? oo zamierzasz ? 
— Niol! odpowiedziała krótko — na ten rai prsyknta jestem 

do łótka mojego braU chorego... gdy on da Bóg, wyzdrowieje... 
pomyśl' o sobie. Mota teras dyrektor łaskawy będzie i przyjmie 
mnie do teatrn... 

A! rzekł Samiel, jefli sobie tego śyesysz, jestem s nim dobrse 
— pójdę do niego i pomówię. 

Postanowił nie wydawać się s tern, te wiedsiał o spadku. 
— Byłbyś pan tak grseosnym? spytała Helena. 
— O! najchętniej! ale naeó* pani teatr... 

Nt oo? o soję się powołaną do teatrn, a nio innego, lepszego 
na iwieeie do czynienia nie mam.. Memu brata dziś mogę być 
potrzebną sługą, jutro stanę się dętarem, a nikomu nim być nie 
okoę... 

— Więo upowatniaas mnie pani? spytał Samiel. Wian mi, 
mass wa mnia szczerego, dobrego przy jaoiala... 

— Wionę i jestem wdzięozna — prosto odpowiedziała Lena- 
— Dodam, rzekł Samiel, te jakkolwiek postanowienie jej mota 

mi osobiście do smakn nie przypada... ale dobrze pani esy nisz, 
ohoąo zostać niesaleftcą. bo.. 

Ta urwał tajemniczo. 
— Bo oo? śpytała Lena — eo? 
~ Bo.. to oiętko powiedzieć, odezwał się Samiel, niby wady- 

ohająo... Sławek jest poczciwy chłopak... ale. 
Ol nio na Sławkę! nio mi pan nie mów przeciw niemu. 

— Nie miałem na myśli przeciw niema mówić ale o nim, po- 
woli dokoftosył Samiel. Sławek poczciwy, dobry, serdeczny, ale... 
esy się pani nie łudsiss? 

—^ Gzem? spytała Lena. 
— Czy pani nie nadto raohujesz na nto^ która... które... mota 

jut dawno naleteć do innej?? 
— Ja aią nie łudzę niozem, nie spodsiewam niozego, kocham 

go jak brata, — a nie wyglądam sa to ani wzajemnośoi, ani na tem 
badają projektów. 

J*k brata? podchwycił Samie], więc aeroe pani mc te jeszcze 
uderzy4 dla... przyssłośoi? 

— Lena aią zarumieniła. 
— O! niei nie, rzekła.., ja nie iądam przyszłości prócz, fteby mi 

wiary w mój ideał nie odebrała. 
— A jeśli ideał.... oieni aią? apytał uśmieohająo aią Samtel. 

Bę ię go kochać razem z jego Zoną — odpowiedziała Lena. 
— I moleaz tet pani kiedyś. 
— Ale dajte mi pan pokój? Czy widziałeś kiedy atare, z wy 

płakanemi oczyma artystki, którym bielidło zjadły płeć, rui wydarł 
rumieniec, łzy zgasiły wejrzenie.., wychodzące aa mąt inaczej, jak 
w trzecim akeie komedyi? 

— No... ale, waz jatko aię trafia. 
— Trafia aię tyaa, któro aię lękają posoatać sama na świooie, 

któro przeraiała aamotność, którym aię ohoe niewoli dla odmiany... 
Ja,., oboę zoetać awobodną, 

— A jeśli aeroo przemówi? 
— Ja z aoreom mojem znam alf dobrze, — nie jeat ono aroozką 

i paplać nie ma oohotj. 
— Ale za przyazłość ręczyć nie molne. 
— Czaaami! Samiol wata! i rzeki. — Id* więc do Dyrektora 

teatru. 
Ni« chciał dłużej przeciągać rozmowy i odegrawszy w porę, 

jak mu aię zdawało, proludyum, wyaunęt aię a oficynki. 
Tfegot dnia pod wieczorem nastąpiło przewidziana oznajmienie 

urzędowe pannie Helenie Prater o apadku po wuju.— Biedne 
dziewczę zrazu nie zrozumiało, potem uazom wierzyć nie ohoiało, 
naoatatek wyproaiło u urzędnika uśmiechniętego o chwilę ozaau dla 
napo kojenia cię, namyału, — podziękowania Bogu. — Helenie zda- 
wało eię, te była w teatrze, tak teatralnie loa jej pod nogi rzuoał 
fortunę pańską, niezależność, bogactwo. — 

Pobiegła naprsód do Sławka, przyklękła przy łótka i zamyślo- 
na* obłąkana, nio mówić nie mogła. Powoli, po oiehu, potem ostrót 
nie osnajmiła mn o zmianie awego losu, ale Młyfiski, który był nie- 
eo zdrowszy, o boć się dla niej noieesył tern, nie okazał sbytkn rado 
łoi, prosił tylko w obawie, aby .jej nie oszukano, ieby meoeaasowi, 
którego jej wskazał, zaraz nazajutrz dała pełnomocnictwo. Kano 
nika, który ohodził na straty z brewiarzem, przywołano. S ta rusza k 
podniósł rąse do góry i rozpłakał się. 

Ale ludziom seroa okoć przybytek grosza zrznoa z niego oiąiar 
troski nieustannej o jutre — woale ieh przecie nie oszosąśliwia. 
Wszyscy po obwili uczuli, to się w ich położeniu woale nic nie 
zmieniło, Helena radowała się tylbo, to Sławkowi moią w ozem u ty- 
teozną być potrafi. — 

Weale Inne wratonie wieść o spadku po Sopoćce zrobiła w 
miećcie. Hrabina Dreiasowa, która podobno przeczuwała, ii zmar- 

ły zostawi ooś wiąoej nad sUre płaszcze, buty, pewną była, to znaj- 
dzie się testament, którym on rozporządzi pozostałością na rzecz 
braotw i klasztorów. Spodziewano się, ii zapisze kapitał na założe- 
nie klasztoru Ignaoyanek, którego potrzeba ozuć się nadzwyossjnie 
dawała dla staryeb panien. — Tymczasem testamentu nie było, 
siostrzenica się znalazła i cała ta fortnna przeohodziła na osobą nie’ 
znajomą. 

<->a>ba U jednym zupełnie nieznana, drugim dawniej ni* mil*, 
teraz w blaeku tej aamy, którą odziedziczyła, zaczynała aią jakoś 
eałki*m inaczej wydawać. Wazyaoy.a szczególniej młodziet, maj. 

*• p*ona Lena była wprawdzie eksoentryezną. ale broniono 
jej aławy, wynajdywano w niej przymioty, odkrywano zalety, ja- 
kich nig iy nikt wprzódy jej nie przyznawał. 

Dyrektor teatru bił aią po głowie z rotpoozy, Ze ją tak aie 
grzecznie z* aoeny apądził. 

Taki tak! mówił -- o! taki taki zrobiło aiągłnpatwo! któt 
wie? Jeetem nie Żonaty, — ona lubi pceyami teatr, — ale teraz 
przepadło wazyetko! 

Z młodzieży niemal kaZdy otrzymywał, Ze on jedne tylko za 
wese bronił tej nieeacaąśliwej Leny, Ze on jeden aią poznał na niej. 

(CKąg dalecy naatąpi). 

“Wolne Polskie Słowo** 
wychodzi pierwszego ł piątnastego haft- 
dego miesiąca. Podaje wiadomości k 
pwląd7 * pierwszej rąki, tak z kraju, jskj i»* r. emiffrtoyi polskiej. — Poglą darni swemi wyświadcza wielką przy- ■łtigą czytelnikom w rozwoju umysło- 
wym. Upowszechnienie tego pisma jest bardzo poiądanem w Ameryoe — s ta- 
niość nłątwia nabycie kaftdemu. Abona- 
ment roczny kosztuje dolar jedeo i 
pdl, pieniądze posyłać przez Post Offioe 
Order, adresując: M. Adolphe Reiff, S. 
rue du Four, Paris. 

Paweł Giersch i Spółka 
76 Clearer 8tr. CHICAGO, iu.. 

hartowna i drobna 
■prsadai tutejszych i importowanych 

WIm 1 Likierów 
połcoa Szan. Rodakom owe nałogi. 

MACIEJ GETKA 
? * 

PoU- 

SKŁAD MEBLI, 
1 pwlorowyeh, 

ora* wualkioh naozjń kuobwmjok. — 

Parlor B#t» od 25 dolarów poosąwasy, 
K4CIBJ OSTKA 

Piotr Binkowski, 
ZEG/pSTfjZ I ZŁOTNIK 

383 W. Chicago ara. pray Noble ul. 
POLOKI 

SKŁAD JUBILERSKI 
i sztucznych kwiatów 

wykonywa 
Złote Szpilki Zwiąekotoe dla Polek 

ta nokwałą Rządu Centralnego Związku 
Nar, Pol. Zamówienia na aspilki dla 
Polek naleiy przesyłać wprost do mnie. 

Zabespienie od ognia i sprzedał 
Kart Okrętowych. 

P BINKOWSKI. 

MIK ZAPOMMJ JliFUiCDO 

Białego Indyanina, 
Irib Lekarzy, 

TOLKDO.aca r o.Boz «a. 
ei* inni doktortj nfc^ 

■Mf U wyl0cxyć,VrsMBlały I*- 

długo ti*rpl«)L a inni dokic 
rtj nU Mogli Im pomAd* • Mogli 1| 
Ladłi* wai^dal* rouiwu 
14‘aal* “Białago lady ao Ina" 

UfSSttSaCKS: Farsijp&s. 
Itei^cborth, ktirabr aa 
m ałaalacaałaa. Praktyk 

dt lat Jako lakaraZ lak 

•MW- 

ctorptęnŁa to^dŁ, dropayo, choro bjr klasok eto- 

larK3^55S^* 7 -,---o a dokładnym »- 
— ■.:•». «-wł6« w listtrochę wtoaów, 
Sf Ag?jgg to odwrotną poi 

”* tóącUrploaeboro- 
•So pjj»?pS* bt?£? k°Mtow*ć wylocMMlo. Mo- pUwd po polaku, n lam lock a Tali angtaTiYu” 

J. H. ANDREWS, M. Dn 
P. 0.80x62. tai.fin), oma 

Józef Gołembiewski, 
7 TELL PLACE 

przy Milwaukee avenue 
CBiOAOO, UJ. 

poleca SuDownym Rodakom mą 

KUŹNIĘ 
FABRYKĘ WOZÓW. 

Wyrabia powozy, bryozai, i'wasal, 
kiago rodzaju wozy; oraz podejmują 

Reperacye po najtaAetef ceni*. 

Kaja konia. 

B. ŚWIERŻY, 
W* We»t DItIsIod atreei 

(Róg NobU Strrat). 
T>ol*c* lift] poAafcl 

Beer - Baloon. 
Dobra napój*, Win* i Likiery n*jvo*. amitu*. Piwo u wara świat* i wjborn* 
oygary. Mam Ukt* odpowiedni* 
** 4o nbni i mityngów. 

E. KRUPKA, 
2 Augusta, Cor CurrisrSu Chicag^IU, 

r—m mwtĄ 
SALOON 

HALA do balów, wml i mityngów. 

MILWAWEE, IR, 121 I-ta Am. 

JAmmAM i L p. 

Ol 


