
ZMOGAH. 

POŻARY I ZGLISZCZA 
POWIEŚĆ 

na tle powstania styczniowego. 

Każdy hyn.n ludzki jęciem sią kończy, 
A każdy uśmiech zgrzytem. 

L 

RYCERZ SREBRNEGO ORŁA. 
(C V? dalwy.) 

Nie było odpowiedzi. Aleksander rsaoił as brata dzikie spoj- 
nenie, zaciął ząby — i bez poiegnania przepadł w gąstwinie. Ka- 
zimierz pozostał chwilą, patrząc zamyślony na wschodząoe słońoe, oo 

walczyło z białą mgłą i cieciami nocy. Oiohe westchnienie podnio- 
sło ma piersi, ale nie było Ozasu na tal i tąsknotą; po obwili milczą 
oej zadamy ruszył droiyną do dwora. Krajobraz coraz to jaśeiej, 
oo raz to świetniej wystąpował na światło dzienne; ooś podobnego 
działo sią w szlaohetnej duszy starszego Świdy. 

Młodszy tymczasem manowcami, borem przedzierał sią mozolnie 
kn domowi. Ten nie widział ałcńoa i krajobrazu, nie stał w royślaih 
pogrątony, nie wzdyobał, nie wahał siąl Natura jego była zbyt 
szalona i stanowcza, by w niej rzewność mogła dłago mieszkać. On 

potrzebował ozynn, walki, rncha, by tyć. 
At w kofiou po długim pochodzie las sią rozrzedził; z za drzew 

wyjrzały dachy zabudowań folwarcznych, tóraw studni i pola upraw- 
ne. Była to resztka niewielka o^oowskiej fortuny, która została 
szaleńocwi czystą. Aleksander otarł pot z czoła, przesadził parą 
płotów, i jut stał na własnym dziedzińca. 

— Miohałko! krzyknął donośnie. 
— Stachem panicza, odpowiedziano za nim. 

Dawny dojeidiacz, oo tak watną rolą odegrał w tyoia Swidy, 
u jego powrotem du krają przywlókł sią do pana. Swida go oienił, 
uposażył bogato, w ziemią i dobytek, osadził obok dwora. 

Miohałko z rodziną spełniali wszystkie arządy według sił i po* 
trzeby; nwaiani byli nie jak słagi, ale jak bracia! 

Na głos pana facto tum wyrosło jak z pod ziemi. Był to ohłop 
barczysty, dostatnio odziany, zdrów, z wyrazem właściwym wieśnia- 
kom: dziwnej mieszaniny dobrodusznośoi i filnteryi. 

— Osiodłaj mi zawieją! zakomenderował pan. 
— Otót to, oo ja właśnie choiał mówić, odparł Miohałko złą 

polszoyzną — nie ma naszej Zawiei. 
— Jak to? 

Chłop sią podrapał w gąstą konopiastą ozupryną. 
— Przyszło dwóch jakichś — panów mnsi być.... 
— I zabrali klacz! — Alezsnder aZ zbielał ze złości. — Żeby 

jut lepiej zabrali ostatnią koszulą, nie tak bym lałował! 

Uciął. Wyraz: złodzieje miał na ustach, ale go nie obciął przed 
chłopem wymówić. 

— Met na odebrać — wtrącił Miohałko. Posłać kilku spraw- 
nych chłopów na Zydowy Wir, na Ostrów! Tam zbierają sią Polaki. 
Trzeoh ttrainików naszych uoiekło tej nocy, a dziś rano nie stało 
ekonoma. 

— Ślicznie! — burknął Ś *ida — wkrótce nas dwóch tylko zo- 

stanie we dworze! te hultaje lepiej by zrób'li pilnująo swego nosa i 
mego pola, jak szakająo śmieroi po lasach! Tfu! 

— Ale, oo lepiej! Ja tak gadał wczoraj ekonomowi! Mote pan 
kate innego dać konia? 

Aleksander nio nie odparł; mote nie słyszał. Poszedł powoli 
ku domowi. Miohałko jakiś markotny ruszył za nim. Miał coś 
jeszcze do powiedzenia. 

— Proszą panicza — rzekł jat w drzwiach prawie— nasi chło- 
pi złapali dziś jakiegoś, co sią przekradał ku rzeoe; ozeksją oo pan 
poradzi z nim robić? 

— Kto tor na cóż go brali? Kradł oo? 
— Nie, tylkojnaozelnik z miasteczka dał rozkaz starszynie, la 

dzi podejrzanych brać i wieszać baz aąda. Ten był z bronią.... 
nieznajomy.... i pobił kilku, nim mn rady dali, więc go jut aotniki 
na sosnę wlekli. Ale potem gospodarze się rozmyli iii, te bez pań- 
skiej rady nie warto poczynać! Nie wiadomo, kto górę weźmie, 
Lachy ozy oar! Lepiej nikogo nie obrażać. 

Na tę dobitną logikę chłopską, tak pełną rozsądku, 8 widz się 
nśpieahnął z lekka pod wąsem. 

— Odzie on? — zagadnął. 
— W chlewie go posadzili pod wartą. 
— Wołać go ta! 
Na ten rozkaz Michałko kłosem pobiegł za ogrody; pan pozo- 

stał na ganka, zmarszczony, gniewny, podrażniony. Wypadek ten 

odkrywał nowego raka powstania. Rtąd, postępująo w ten sposób, 
nie potrzebował prawie wojska i broni palnej: życie każdego oby- 
watela było w ręka starszyny! 

Po doić dłngiej zwłoce kilkunastu obłopów z kijami wepohnąło 
pried ganek deliksenta. Był skrępowany, poszarpana odzież 
iwiadozyła o zaoiętej obronie. 

Aleksander poznał w, nim natyohmiast wyrostka blondyna, oo 

spał tak głęboko tejże nocy na polanoe, gdzie się odbyła tajemniosa 
schadzka. 

Chłopi stanąwszy przed panem, zdjęli ozapkl. Dwór pomimo 
uwłaszczenia i niezależnodoi, zachował jeszcze dla nieb nimb 
wszech władztwa i powagi; starszy na pokornie sobylooy opowiedział 
rzecz oałą. 

Powstaniec szedł twardo wyprostowany, bez lladu bojaźni, lub 
bólu od postronków — patrzał jasno ponad głowy ludzkie w niebo. 
Dawno miał żywot swój na zbycie, nie dbał oń! Możeoy wolał zgi- 
nąć od kulki u sztandaru nil od ohłopskiego stryczka, ale nikt go 
o ty ozenie nie pytał. Bronił się zajadle, przywalony nadmiarem na- 

pastników, poddał się w spokoju i już zrezygnowany, nie widząc ra- 

tunku, czekał milosąc wyroku! 
Aleksander cierpliwie doszedł do końca narraoyi, wzruszył ra- 

mionami. 
— Trudna rada! — rzekł powoli. Kazał urząd wieszać — trze 

ba, fatyga nie wielka, ale ot tylko to nieładnie! Obł^ieo młody— 
® was takie dzieci są albo bracia, i on mota ma ojoa w lasie. Wyj- 
dzie Polak, sobaczy syna na solnie, żal go zdejmie srogi — a w ża- 
lą cało wiek nie patrzy i nie satrzyms się — ot i nieescsęlcie! Js, 
żebym złowił Polaka, buntownika — nie walałbym rąk wisessniem 1 
Albo wam sa to płacą! i a bym go w las poloił, jedli mn życie nie 
miłe, a niech go tam sobie kozaki biją. Oni po to tu przyszli! 

Chłopi pomyśleli chwilą, poradzili »ią szeptem, pokiwali głową, 
wreszoie ituuju wyjął nót z za świty i rozciął wiązy Polaka. 

— Iii gdzie cią o żart pądtil — mruknął w formie grzecznej 
odprawy. 

Powstaniec przeolągaął skostniałe członki, spojrzał na Swidą < 

iskrząc** mi oczami, uśmiechnął sią i zdjął ozapką. 
— Zelisiawski nie zapomni 1 rzekł z przejąoiem. 
Wyskoczył na środek diiedzifioa i podrzucając rogatywką w 

gdrą: „Niech tyje kraj!” — wykrzyknął z całych płuo, ze ałoneoz- 
nym zapałem skowronka, z niefrasobliwą pogardą dla losu — nie- 
pomny na razy i chłopską niewolą — cały owładniąty swą ideą. W 
paru susaoh był jut za dworem — wolny — wiatr przyniósł do uszu 
ś widy jego potegoanie, radośnie rzuooną piosnką: „Hop, hop, ko- 
niku na Litwąl” — Chłopi spojrzeli po sobie, krąoąo głową. 

— Wściekł sią! — zdecydowali, zwracająo sią do świdy — 

dobra była rada — panoczku! 
— Szkoda detyny! — rzekł najstarszy, oo mofte jut wszystkie 

wnuki poohował, 
— Brzydka rzecz — wieszanie! wtrącił inny, 
—- Straszno Lachów! — zakończył starszy na. — Krzesiwo u 

kaldego znajdzie sią za krzywdą, a potem co? car daleko, czy on 
nam stodoły odbuduje? 

— Dobrze mówisz, kumie! Daj Bota zdrowie panu! Rozpra- * 

wiająo zniknąli za domem. 
— Nie ma Zawiei — szepnął do siebie Aleksander, wchodząc 

do pokoju — i nie ma mnie tam po oo pojechać. Zapóino! Papie 
ry popalić — Michałka zabezpieozyć — ozekać egzekuoyi! Oto, oo 
mi zostało do zrobienia! 

Usiadł przy stole i począł zbierać rótne szpargały, gdy nagle I 

zadyszany, radosny głos Michałka oz wał sią za oknem — przerywa- 
jąo mu zającie. i 

Chłop siukał w szybą i szczerząc ząby w uśmiechu wołał, poks- < 

zująo na podwórze. 
— Pani ozu, paniozn — nasza Zawieja! i 
— Gdzie? Jest? — Aleksander wypadł na ganek. Istotnie, < 

pieszczona klsoz wraoałaz jaasyru do swego tłobo, rtąo jakby witała. | 
Siodło i uzdą miała na sobie mokre i poszarpane, oała w azu > 

mie, z dymiąoemi bokami wpadła na dziedziniec i na głos pański 
przybiegła do niego. Chwilą pieścił ją rąką — potem bez namyałn 
zebrał cugle, wskoczył na siodło, gwizdnął. Niezmordowane zwie- 4 

rze wichrem wyniosło go za wrota. 1 

Stało sią to tak azybkc, te Michałko w 5 minut zaledwie wróoił 
do świadomośoi rseozy. Jcilziec jot dawno przepadł na pola. 

— Musiało mu być pilne! — wyrezonował filozoficznie — jak 
pojechał, tak i wróci. Albo mu to pierwszy raz! 

Mylił aią Michałko. Swida tam, gdzie jechał, nie był jeszcze 
nigdy, * jechał raz pierwszy. 

Ktoby go był spotkał zmienionego, z dziką determinaoyą na 

ciemnej twarzy, pomyślałby, te zemsty szuka, a nie wyroku szoząś- 
oia i oblioza ukochanej. 

Klsoz, zda sią, przejąła duszą pana. W szalonym pądzie mi- , 
jali lasy i pola, grsąśkie łąki i strumyki, wzgórza i zapedliny. Gnali 
na oślep, at przed niemi wystąpił okazały pałac, stuletnia wysada i 
czerwone mury folwarku. Był to Sterdyń, poeiadłoió pana Czapli- 
ca. Dwór wielki, magnacki, roił aią liberyową ałutbą. Jeden z lo- 
kai wyskoczył naprzeciw przybyłego, pomógł mu zsiąśó z 

— Jest pan? spytał Świda zdławionym głosem. 
— Nie ma, wyjechał do miaateoska. 
— A pani Ord}ńoowa — badał dalej z uczuciem ulgi. 
— Wyjechała przed chwilą do Borowina. 
— Wiąo nie zastałem nikogo? 
— Jest panienks! odparł Maga, patsrąo na strój młodego ezło 

wieka, jakby w myśli dodawał: „aleś pan nie godiien jej dostąpić”. 
Ciemna twars dzikirgj cbłopoa poeserwinieta, jak rospalone 

Żelazo; srobił wysiłek heroiczny, by wyrseo słowo: 
— Powiedz panienoe, ie Aleksander Swida prosi o pozwolenie 

złotenia jej swego uszanowania. 

Lokaj oddał konia nadbiegłemu ohłopakowi ze stajni i zawiódł 
gościa do salcna, gdzie ma podał krzesło a sam odszedł. 

Aleksander usiadł. W oazach szamiała mi burza, w piersi 
seroe rzucało sią nierówno, głosząc wszystko wokoło, to zamierając 
zupełnie.... trząsł sią jak w fibrze. A jeśli odmówi? powtarzała 
myśl gnąbiont. 

— Panienka prosi do siebie — zabrzmiał po małej obwili głos 
słutąofgo. 

Wstał autonomicznie, ozująe, te lada minuta serce mu piersi 
rozerwie, lub;te oszaleje z wrstenia. Minął dwa pokoje, u trzecich 
drzwi lokaj sią schylił w ukłonie, podnosząc amarantową firanką. 
Młody ozłowiek wszedł potykająo sią, za nim zawarto drzwi. 

Pokoik był niewielki, ale elegancki, umeblowany rzniątemi me- 

blami z hebanu, powleczony jedwabiem, wysłany dywanami — tro- 

cką mroczny. Jedno tylko okno. szeroko rozwarte, rzuoało z ogro- 
du garść promieni czerwonego słońca i zapsoh rói w rozkwicie. U 
tegoi okna dziewczynka osła w czerni haftowała na kroenaoh srebr 
nemi nitkami. 

Postać to była smukła, wiotka, nadzwyczaj zgrabna i uroku 

pełna. Światło objęło jej poohylouą główką, złooąo juda włosy, 
a ca ojemoej cieleni ogrodu odcinał aią oatro jej profil oienki, o my- 
ślących łagodny oh ryaaoh. śliczną była U delikatna, bladawa twa 

rsyeska dumna a iłodka, po walna a tycia pełna, spokojna a ata 
no węza. 

Niepospolity duoh muaisł mieszkać w tern eteryoznem o ale, 
daoh, oo wyglądał w osiej pełni s jej ooiu oiemnych, głąbokleh, 
pray ćmionych długiem i rzęiami, gdy je podniosła powoli na et>ją* 
cego mątczyzną, i objąła jego postać dług om, łagodaem wejrze- 
niem. Nie była ani sdiiwioną, ani prsestraasoną tą niezwykłą wi- 

zytą i zaniedbanem strojem gcśsia; wyglądała jaiby sią go spodzie 
wała, osekała nać 1 wiedziała powód odwiedsin. Uśmiechała sią do 

niego, właioiwym sobie lekkim półulmieohem, eo na jej powalae 
oblicze rzucał niby promiefi jasności. 2»by Alekeauder ją lepiej 
znał, wiedziałby, te uśmiech ten widziało bardzo mało osób. 

Proszą pana, rzekła głąbokim dlwiąesoym głosem — myślałam 
Łoś zapomniał pan o nasi 

Potrząal tylko głową — jeszose mówić nie mógł. 
Posłuszny jej skinieniu, zajął miejsoe na niskiem staroświee 

kiem krzesełku, oo steło obok krosien. Dostrzegło jego zmiąszanie 
i nieśmiałość. Spościła głową nad robotą i ohwilą haftowała w 

milczeniu. 
Z pod jej paloów na ozerwonym jedwabiu wystąpował srebrom 

tkany biały orzeł narodowy. Aleksander spostrzegł to dopiero te- 

ras, gdy oprzytomniał nieco. 
— Rok przeszło nie widziałam pana — to nie dobrze — zaosą- 

ła pe małej przerwie, rzooając mu przelotne spojrzneie. 
— Ja widują panią osąsto — rzekł bardzo cicho — w kościele, 

w perko, na spacerach! 
— O, pan mnie szpieguje chyba? 

I 

Milozał. Szukał w głowi*, w ohaosie, jedaej ciągłej mjśli. Ba- 
wić sią iłowami ni* umiał. 

— Panno Władysławo! — os wat mą nagła, prawi* gwałtowni*. 
—- Słuch.m. — Gło* j*j był równi* dudk’, powatny ni* zdra- 

dsał zdziwienia na ten niaapodsiany wybuch. 
— Osy prawda, i* pani wychodzi sa mąt? 
— Za kogo naprsykłai? 
— Za pana Osaplioa. 
— Za mego opiekuna?— Twarz jej pozostała bez zadany. Ani 

dą ni* zarumieniła, świadcząc o prawdzie, ani sią broniła jak inne 
panienki. 

— Jest to loa katdej dsi*wosyny, te ją wszyscy swatają. Dla- 
ssego sią pan pyta o to? — dodała, obejmując znowu wzrokiem 
snergiosae, otwarte rysy młodego o zło wieka. 

Zakrył twarz rąkami, dr lał. 
— Cól znowu, sawował po obwili walki z sobą — wasakte raz 

la mąka skońozyó sią musi! Choć mnie pani pewnie odepohnie, a 
mol* wydrwi, a mole sią obrazi, lepszy koniec nil zawieszanie! Cze- 
;oi sią boją! Wstydu w tern nie ma, te pao ą kooham z oałej du- 
my! Wstydu w tern nie ma, gdy wam powiem, te do was należą, 
jak wasze dzieło, jak to, coście z błota wydobyli na świat, z ciem 
Bcśoł na ałońoe, ozemnśoie dali myśl, czyn, ideą, wiarą, wssystko! 
Jeślim pracował, walczył, swyoiątał, to tylko przez panią, jeżelim 
koohał, szanował, czcił, to tylko panią jedną na ziemi, a przez was 

inuyoh! Nie było w mej duszy jednej myśli dobrej, której byś pani 
początku ni* dała; ni* było zwalczonego złego popądu bez waszego 
wspomnienia, ni* było przebytego znoju bez pomocy waszego obra- 
ru. Jam nie swój teraz, oo mam w duszy, wszystko do pani należy! 
Nosiłem lata uosuoie w piersi. Z początku zwało sią nadzieją, 
izcząśoiem, marzeniem; potem torturą, bólem, rozpaczą! Sił mi 
wreszcie zabrakło sił do znoszenia, przyszedłem do pani po wyrok 
ila siebie. Rozporządzaj pani swoją własaośoią! 

Słuchała go, nie przerywając. Oczy jej myślące, wymowne 
zabłysły na małą ohwilą spokojnym ogniem; cień lekkiego rumień 
os przemknął od przefroozystyoh skroni, sle jut wzroku nań nie 
podniosła. Przy kefiou zmarszczyła delikatne brwi. 

— Torturą.... powtórzyła powoli — dlaczego? 
— Luizie twierdzą — te pan Czaplio żeni sią z panią! 
— Ludzie! Pan zapomniał, ile i jakich osób składa sią ca to 

określenie! Nie wiem, oo ludzie mówią — a ja dziąkują panu sa 
wuu uczucie. 

Wyotągnęła ku niema rękę. Nerwowe dłofi młodego otło 
wieke objęła silnie cienkie, arystokratyczne paluszki. 

Nie po w odziała, czy ma za tę wielką miłość daje choć odrobi- 
nę w zamian, ale on o to jat nie pytał! 

Uczucie jego nie rachowało, nie było wymagające, chciwe ego- 
istyczne. Pochylił się nad rąozką, uwięzioną w oba swych dłoniach 
i dotknął jej z lekka ostami. 

Pod tern dotknięciem czuł, jak ma się robiło lekko i błogo. 
J*kiś wielki spokój i nicsem nieuzasadniona pewność napełniły ma 

daszę — jakby ta drobna prawioa dziewczęcia była jol jego włas- 
nością na wieki! Był znowu szoząśliwy. 

Przez chwilę tylko wilgi i sikory w ogrodzie przerywały ciszę 
w pokoju. Panna Władysława pochyliła mowo głowę nad krosna- 
mi. Świda zapatrzony w nią, zapomniał o całym świecie — widział 
tylko, jak powiew wiatru letniego bawił się z jej złotemi falistemi 
włosami i poruszał z lekka czarne koronki jej stroją. Nagle pod- 
niosła twarz ku niema. * 

— Pan mnie nie pyta nad ozem pracuję tak bardzo, a jednak 
ja to robiąo, woiąt myślałam o j tnn. 

— O innie? 
— Tak. Jest to sztandar dla partji; Panu go oddam w ręce 

1 opiekę, abyś go oddal brata, gdy dziś w nocy zaniesiesz im pierw 
ssy raport o wojska i osy jakiem! Bcó to waza kie nie ptawdal oo mi 
mówił pan Czaplio, iei pan odmówił współndziała w ofierze? 

Oozy jej spoczęły na nim smutno zamroczone. 

Zajrzały w jego sokole źrenioe, poszły w głąb, zanortowsły mu 

w duszy niezmiernym talem, prośbą i serdeoznym wyrzutem. Nie 
znalazł na rasie odpowiedzi. 

Pani, to ssalefistwo! wy jęknął wreszoie niepewnym głosem. 
— Są szaleństwa wyftsze nad rozum i logikę. Nie cyframi, 

lecz duchem do niob iść trzeba! Pan powiada, tern z pana zrobiła 
ozłowieka: osy miłość dla mnie nie zrobi z was Polaka? Czyi mi 

Bóg nie da wlać w pana tego, oo sama czaję tak gorąoo: bezgra- 
niemego uosąoia dla biednej poszarpanej Ojozysny? 

— Nie dźwigniemy jej w ten sposób! szepnął ooras słabiej, 
osująo te mu brak argumentów na Ozar jej głosu i wejrzenia. 

— Być moi* — odparła bardzo smutno — i zdanie pana w 

obwili układania tej sprawy byłoby właśoiwem! Leoz dziś jut od 
tej czary ust nie osas odwracać! Pić ją musimy do dna, ehoć z łez 
gorzkich złoiona i zawodów okropnych! Niezgoda i brak solidar- 
ności zgubiły nas niegdyś. Dsiś lepiej rginąć rasem, nit rozbitym 
aa partye dogorywać powolną śmiercią! Wierz mi paa, na świa- 
cie, gdzie iaden atom nie ginie, krew bohaterska nie przepadnie 
na darmo! Kto Zgadnie, na jaki plon oprawiamy ziemię i oo 

nam po wiekach z niej urośnie. Zmartwychwstanie tu, osy nagro- 
da tam?!.... Wszak pan aię nie uohyli od ofiary? 

(Dalszy oiąg nastąpi.) 

DRUKARIMIA 

„ZGODY” 
.;..T»YKOMYWA.... 

\y S / I I h M i * i: \ ł i m:i It vi:smi 

-JAKO TO- 

KSIĄŻKI I KONSTYTUCYE, 
Kai ty Wizytowe, Karty Bizneaowe, Zaproszenia, Progra- 

my Bi Iowo I Koncertowe. 

Afisze, Pamflety, Cyrkularze Tabele, 
Amygnacy* i Ktriły Miamotre. 

NA GŁÓW KI DO LISTÓW I KOPERT. 
WtMlkit aanówiaoia naieiy prsMjład pod adroMin: 

• « 

574 Noble At. €hl«»c»f Ul. 

QB 

X c—■ 

Z. oo 

16.1!: 
Sr ► § • ◄ s 
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8 ^ 
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„Wolne Polskie Słowo” 
wychodzi pierwszego i piętnastego kmi- 
dego miesiąca. Podaje wiadomości i 
pogiądy z pierwszej reki, tak s kraju, jakj let t emigraoyi polskiej. — Poglą- dami swemi wyświadcza wielką przy- sługę czytelnikom w rozwoju umysło- 
wym. Upowszechnienie tego pisma jest bardzo poiądanem w Ameryce — a tar 
niośd ułatwia nabycie katdemu. Abona- 
ment roczny kosztuje dolar jeden i 
pól, pieniądze posyłać przez Post Offioe 
Order, adresująo: M. Adolphe Reiff, 1* 
rue du Four, Paris, 

s KCJiWSKI, 
44 CORNKLL uL, CHICAGO, ILL. 

Polski Malarz 
zawiadamia 8z. Publiczność polską, te 
rotpooząłem na swoją ręką roboty w 
zakres malarski wchodząoe t. j, malowa- 
nie dekoracyjne i tapetowanie pokoi. Własną pracą starać sią będą zj ednać 
sobie zaufanie szanowny oh Rodaków. , 

ST. POPfiK 
Poleca Rodakom swój 

SALOON POIiSKL 
WłiSsai W —Pw— Importowana 1 kntfows | 

WINA, WÓDKI I LIKIERY. 
•fsss? van sKTi^sss.* ** 

r*t Frwsss I ldar Rtr. CHICAG 

Tanie Łctyt 
./* 

Jeszcze motna nabyć tanie loty w n* 
piękniejszej okolicy 

„GOSTYŃ”. 
Zawiadamiam Ssanowną Publicinośd, 

przy te m wazystkich tych oo kupili ode- 
mnie loty w Gostyniu, te otworzyłem 
ofii przy W.Carpcmtr ■». Wa. ąyi 
w bliakotoi Miiwauzee are. Chcący wpłacać raty za kupione loty lub wi- 
dzied się ze mnę, zechoą przyjść do me- 
go cfisu. 

Sprzedaję równie* 

Łłrły ekrętaec, 
odżyłam pieniądze i załatwiam interes* 
w zakres Real EState wcŁcdzące. 

Potrzebuję dobry oh Agentów do 
sprzedawania lot. 

JAN KOSTRZESK1, 
271 N. Carpenter Str. przy Milwaukee 

Chioago, 111. 

T. Matuszewski 
12 2 9 8. Western Are. Chicngo 111. 

polata Ssaaownym Kodakom swój 

Boarding House, 
RESTAURACYE ISALOM 

zaopatrzony za wazę 

w doborowe winę, wódki, Tgara, świę- 
to piwo, jako te* 

SMACZNĄ PRZEKĄSKĘ. 

S. F. MALICKI. 

Polski Kabawakiajls 
• trtw i 

po najtaAaaa] osnla. 

do 
woty 

skora, a MOJ umiarkowana, O 
łaakawa wzglądy uprasza rodaków. 

8. F. MALICKI, 
761 W ITO STU • CHICA60. U. 

OH 0O7a 

pagiasbów. Wynajmu jo Ukta po> 
*7 na waaala, bała 1 prsa/atdaki U- 

wurcKimr wiza, 
607 Noble Str. Chicago, DL 

połaea awój 
Paliki 

aaopatnony w nailopsss wina, wódłd 
oygara I aa wasa iwUfe piwo. 

HALA do posłsdasó. 
'1 i 1 ** 'A 


