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Napisał dla "Ameryki" Dr. Borys© wleź 

(Ciąg dalszy. 
"Ach, ojcze jasny!.... A ja to 

głupia i nie powiem panu do tej po
ry l1' zaniepokoiła się p. Dokuczew
ska. "Proszę łaskawie wybaczyć!. 
Tylko, że nie moja w tem wins! Ja 
myślałam, za pani Palińska już daw
no powiedziała o Jasiu. 

"Czego jeszcze! Ja już zapomnia 
łam o tern nawet myśleć!" rozśmiaw-
szy się, odrzekła wdówka. 

Dokuczewska niezadowolona umil-
kła. 

"O ozem rzecz?'1 dopytywał się oj
ciec. "Czego Pani jeżysz się, jak 
ravsz. Niech Pani takich min nie stroi, 
lecz powoli powie o co chodzi! Jeże
li jest czego to się uśmiejemy, a jak 
nie, to popłaczemy!" 

Dokuczewska znowu hardo pod
niosła swą rysią główkę. 

"Nie, łaskawy panie! Mnie,dzię
ki Bogu, o mojego Jasia płakać nie 
potrzeba! On już całę gimnazium 
przeszedł, i tej jesieni wstąpi do uni 
wersytetu! Studentem, ojczeńku, do 
mnie w gościnę przyjedzie, pełnym 
studentem! T w mundurze, i w ro 
gatce i ze szpadą!" 

Tłomac?ąc te wszystkie zalety 
swego syna, drobnieuka staruszka aż 
ślinkę połykała z radości. 

Palińska zaczęła tracić cierpliwość. 
"Dosyć już Teodora, o twoim Jan

ku!" złośliwie dorzuciła poetyczne 
imię "Janek." "Wielkie rzeczy, że 
chodzi do gimnazium na obywatel
ski koszt! UkoAczył kurs, to wstą
pi do uniwersytetu! Jeżeliby się nie 
uczył, toby wypędzili!" 

•'"Zwróci on wszystko, zwróci!" 
dumnie odrzekła rozgniewana sta
ruszka. "Za kim innym,a za Jankiem 
nie przepadnie! Nie taki toczłowiek! 
Jeżeli życzycie, pokażę własnoręczne 
jego listy, lub też panna jeżeli poz
woli!" grzecznie zwróciła się do-
mnie, "to z tych właśnie listów pani 
zrozumie, co to za człowiek mój syn! 

"O jeszcze! iiędę ją czytać listy 
twojego chłopaka!" sarkastycznie 
odrzekła Palińska. "A także na co 
pannie Klżbieeie twoje listy czytać! 
Ma książkę do czytania." 

Staruszka w ostatku się rozgnie
wała. 

'iC/.ytać i pisać jestem dobrze li
czona, a książek przez swoje życie 
przeczytałam nie mało, jednak mogę 
powiedzieć, że Janka listy każdy 
może czytać z ciekawością!" 

Sprzeczka zapewnie by trwała 
dłużej, gdyby nie przybył był miejs
cowy ksiądz, (). Benjamin, razem 
z młodym klerykiem,który dopiero co 
przyjechał z lizymu na wakacyę. 

Rozmowa stała się ogólna, jednak 
staruszka Dokuczewska długo jesz
cze nie mogła się umitygować. 

Mój ojciec zaprosił wszystkich do 
Listwian, uprzedziwszy, że to czyni 
dla mnie, ażeby rozweselić na pro-
wincyi. 

Za kogo ojciec mnie zalicza, w sa
mej rzeczy? 1 kogo to może rozwe
selić podobne towarzystwo' 

H f / o  (  r . e n r c a .  
Wszyscy byli u nas; seminarzysta 

śpiewał, wtórując na gitarze, którą 
przywiózł. Podczas śpiewu oczy wy
nosił w górę, co chwila ocierał pot z 
czoła, perkalową chusteczką: prześ-
piewał dwa nowe romansv. "Uelik 
wiarz" i "Ozarny kolor". 

liomansy byłyby dość ładne, ale 
on je śpiewał tak, jak organista na 
chórze! 

Czy ja nigdy nie uszłyszę, ni śpie
wu, ni muzyki jak się należy? 

Czy to już śmierć, ze wszystkiem, 
bez powrotu śmierć? 

A żyć tak chce się! -wszędzie, w 
całej naturze pełno życia! 

Bes w sadzie rozkwitł ;gałęzie kwit
nącego ja/.minu aż do mego okna się 
nakłoniły. Dopiero świta, a Bóg wie 
odkąd roznoszą, się jakieś głosy, 
przenikające do głębi duszy! To jak
by dzwonek za dzwoni gdzieś daleko, 
daleko.... To pieśń czyjaś żałosna 
i płacz z piersi się wyrwie; to szmer 
jaŁ ;iś się przesówa po całym stepie, 
a tam gdzieś w dali untfera... to znów 
się budzi i męczył,. ... bzy dławia w 
gardle,tęsknota ściska serce, zdajesię, 
że tylko trwa spokojność pod zie
mię. ... na dnie głębokiej mogiły! 

IV. SZCZĘŚLIWA MATKA. 

~»jo Lij>ra. 
Więcej jak miesiąc nie miałam 

pióra w ręku. Niemiałam co pisać; 
wokoło mnie,a także i na dnie duszy 
mojej wszystko pusto, tak, jak w 
naszem bezludnem stepie. 

Ojciec całkowicie zajęty gospodar
stwem, Palińska wciąż przyjeżdża, 
proszona i nie proszona.Nie zważając 
na to kto jest obecnym, otwarcie 
równa ojcado Maryny. Ta dumna 
ze zwycięstwa nad Palińską, wcale 
liie delikatnie nazywa swoją współ
zawodniczkę i ohodzi dumna,wesoła, 
i śmiejąca się; jeżeli pokonaną czasa
mi jest, to chodzi z czerwonemi oczy
ma od łez i wódki, do której cora? 

więcei przy wyka. Jednem słowem, 
wszystko idzie po staremu, tylko 
staruszka Dokuczewska cieszy się z 
przy b soi a swego Janka, w pierw 
szych dniach Maja. 

Nareszcie, tak długo oczekiwany 
przyjazd, ziścił się: wczoraj wieczo
rem w Listwianach przyjmowaliśmy 
znakomitego Jana Dokuczęwskiego. 

W szystko okazało się tak, jak pro
rokowała matka. Miał studencki 
mundur, i rogatkę, i szpadę, która 
zawadzała mu w manierach. 

Wychwalany Janek był nieładny 
i niezręczny, za to matka nie posia
dała się z radości. Nie zdejmowała 
ócz z syna, mistyfikując jego miny 
i ruchy. Ta mistyfikacya wyglądała 
komicznie, z tego powodu, że Janek 
był wysoki rostem i jego dziobata 
figura nie miała najmniejszego po
dobieństwa do -Jrobnieńkiej figurki 
matki. 

Dziobaty Janek uwzględniał mnie 
swoją wyjątkokową grzecznością z 
pierwszej chwili, zaczął wzdychać, 
podnosząc swoje czerwone, zaropiałe 
oczy do góry, piersiami sapał jak 
kowalskieini miechami widocznie to 
wszystko czynił z namowy matki, 
wiedządz, że jestem jedyną sukcesor-
ką tak ogromnych majątków, tak 
licznych dusz chłopstwa. 

Dla mnie takie niespodziewane i 
śmiałe zabiegi były śmieszne, a ra 
zem i ubliżające; ojciec, zwróciwszy 
uwagę na te zabiegi, beż subiekcyi, 
przy pożegnaniu, powiedział studen
towi : 
"Panie Janie proszę do nas częściej, 

my radzi z pańskiej obecności! Ty 
ko nie bierz matki z sobą! Ona kobie
ta gospodarna, ale mało rozumu ma 
w głowie, a jeżeli jej będziesz słuchał 
to ile na tem wyjdziesz! Młodemu 
studentowi należy siebie pilnować, a 
nie śmieszyć ludzi! Tak-to!" 

Dziwnie to dla mnie było słuchać 
tych słów ojcowskich, myślałem, że 
student będzie bardzo obrażony; lecz 
on ni okiem ni zmrużył, wysłuchał 
nauczkę tak, jakby to być powinno! 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

IveTOH^ 
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The Eagle Brewing Co, 
Wyrabiają najlepsze piwo Lagro-
*, Pilzeńskie i Wiedeńskie w sąd-
W 

we, 
kach i w butelkach. Obstał unki za
łatwiane są pośpiesznie i akuratnie. 
Polecamy się polskim salonistom w 
Toledo i innych miastach. Przyjmu
jemy obstalunki osobiście lub listow
nie. TUK KA<;I.K l»i:f:wi\<. Co. 

7'i*> Michigan st. Toledo, O. 
GKO. SHl"I.IV., WM. SKJRIST, 

Manager. Superin'd. 

R. A. Hartley, (jrosernik hur* 
towny. 

Poleca polskim grosernikom świe
że i dobre towary groseryjne, po ce
nach nader umiarkowanych. Co tyl
ko potrzebujecie do handlu w gro-
serni, to u mnie możecie dostać. 

No. fllS i łl'i() Summit ul. 

Ksiądz je poleca. 
PARK CITT, UTAH, .czerw., 1389. 

18 mieaiqey byłam chora na słabość i choroba ner
wów, gdy poczttlaui ożywać Pastora Koenig'a 
„Nerve Tonic"; często ii<t modlą za Paatora Koe
nig'a, bo ftylze, że bez jego lekarstwa nie mogła
bym zoitać przy życiu. Dużo widziało ile z tego 
lekarHtwa z korzystałam i Wiel. ks. Galligaa tak 
wysoko ja ceni, że obecnie staje aią wielce popu-
laraem. 

JULIA AUNES BYRNE. 
Siostra M. Reine, z Castroville, Texas, donosi: 

Użyłam dwie] butelki Pastora Koenig'a „Nerve 
Tonic," aa słabość nerwów. Nieraz tak cierpiałam 
że krzyceałain z najmniejszej przyczyny; bicia 
serca zwykle następowało i trwało 15 minut. Le* 
kartwo to zupełnie mnie wyleczyło, a zatem po 
lecam je wszystkim chorym. 

Na żądanie czytelników posyła
my piękną książką o chorobach 
nerwów darmo. Biednym nawet 
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie 

Lekarstwo to wynalazł Paftor Koenig, zamie
szkały w Fort Wayne, [nd., w roku t87*i, i od tego 
czasu pod jego dyrekcyą przygotowuje je 

KOENIG MED. CO., Chicago, III. 
Cena: butelka $1,00: 6 za $5.00; butelki wiąksz® 

po (i za I'UM). Do nabycia w aptekach. 
W Toledo sprzedają: t  

Holder & Co., «02 So. St. Clair st. 
Herman Prlnz, 557 Nebraska avenue. 

DARMO. 

Ogł. Cievelandskie. 

- -I'OI.KCA Kł»l»A IIOM — 

SALOON I SALE BILARDOWĄ 
Obejmuję kontraktowo 

Robotę Malarską l)o Wszystkiego* 
I'stuga irrzeczita i pośpieszna. 

cor. Mound tfc T "eryennes str. 
CLEVELAND, O. 

JÓZEF MORES 

$ MEBLU HKBBS.E % 
Kanapy, Komody, Stoły, Krzepła, etc, po cenach 
umiarkowanych. Mi 

— Meble kuchenne bardzo tanio!— 

1086 i 1088 BROAUWAY 
Cleveland, Ohio. 

Pytaj się wszędzie o 

"Cygaro Kościuszko." 
wyrabiam' przez 91. FREE9IAN, 

73 Rhodes ave. Cleveland, O. 
Cygara te uznane przez wszystkich 

polaków za najlepsze. Sprobójcie 
cygaro "Kościuszko," a nigdy już 
innych nie będziecie palić. 

W.RZapt 
J^r-fotograf-*^aj 

Wyrabia portrety, krajobrazy i foto
grafie wszelkiego gatunku w jednym 

lub rozmaitych kolorach. 

Ceny umiarkowane. 

1686-88 
i 1 

The Columbia Brewing Co. 
4351 Commercial st. 

C EVELAND, OHIO. 
E. C. Sehwan, 

—ADWOKAT SĄDOWY. 

20 Blackstone Building, SENECA ST. 

§gf"M<5wimy po polsku i po nie
miecku. 

j. w. * c. y. Huii. 
ADWOKACI SĄDOWI. 

836 Superior ulica — Pokój No. 89. 
Mówimy po polsku, czesku, nie

miecku i angielsku. 

Frank Ylach, 
poleca wszelkiego rodzaju 

Buty, Trewiki i Kubry.B-
Robotę na obstalunki wydaje po

spiesznie, Reperuje obuwie prędko 
1 samo. 

1 BROADWAY 
eor. PORTA(*E ST., Cleveland, Ohio. 

Dla 
Każdego, 

Kto kupuje od A. Havre 
Broadway 
Cleveland, O. 

Ażeby rozpocząć dobrą sprzedaż 
towarów na święta Wielkanocne, po
stanowiliśmy rozdawać lampy lub 
portrety powiększone z fotografii, 
których wartość jest #5.—dla wszy
stkich tych kustomerOw naszych co 
kupią towarów za *25.00. Z każaem 
kupnem dostaniecie tykiet. 

Ogłaszamy także, że mamy naj
większy wybór towarów i materyj na 
suknie, oraz haftów, tasiemek, stro
jów damskich, karpetów, firanek, itd. 
Nasze ceny są najniższe. 

Pamiętajcie na numer. 

A. Havre, 
2346 Broadway, 

Cleveland. Ohio. 

FBKP. R0ICE 
—spredaje— 

wapno, cegły, piasak, 
—MORTAR,— 

rury do ścieków, ee-
ment, etc. 

Zapytajcie się o ceny, zanim lcqpfeie 
u innych. f^r°Telefon Nr. 490. 

130 WATER! 
TOLEDO, OHIO. 

C3 

F. A. MCGAHAI, 
—adwokat sądowy,— 
15—16 Gardner Place, Toledo, O. 

.Nar. Superior i Madison ul. 

Princ & Erej sa. 
—POLECAJĄ— 

M E B L E  
Karpety, Ceraty, Wó

zki dla Dzieci etc. 
eeiii siesEBt 

Przyjdźcie na przekonanie. 

1296-1298 Broadway, 
CLEVELAND, O. 

1 
Kto przyniesie to ogłoszenie, tc dostanie 10c. na dolarze spuszczone. 

Xl£ IUEB8ŁT KREWiNS gtj. 

P I W O W A R Z Y  
1^=Polecają polakom Najlepsze piwo ezesŁie.-^F« 

37, 39 i 41 Pittsburgh ul. 
Nar. ulicy Jackson. Cleveland, Ohio. 

^ Forman street, Cleveland, Ohio. 
JL lull! Tapetuję staneye po najniższych ce
nach (Wall paper hangerV Jestem generalnym agentem asekuracyi życia 
w tow. "Metropolitan Life Insurance Co." "Sprzedaję także karty okręto
we na wszystkie liniie. Proszę o poparcie. 

c HORĄGWIE, GODŁA I ODZNAKI 
WlIfltMIllItlllllflltaailllMIIIHlIttMIUlHMMItfUMMIIHUllUlffMi 

DLA TOWARZYSTW 
NAJTANIEJ MOŻNA DOSTAĆ U 

HARKS BROS 
524 Superior street. CLEVELAND, 0. 

ŚNACZYNIA p=\ 
Blaszane i 

Wszelkiego rodzaju sprzęty domowe 
-IDŹCIE DO-

W?, CENTRAL C&OCKEBY HOUSE f 'W 

A. 
Bo to jest największy sztor tego 
rodzaju w mieście, a więc wszystko 
sprzedaj e naj taniej. 

Mayer * ^ s^-14 
Karty Okretowe! 

Ja jestem pierwszym i głównym agentem kart okrętowych i biletów 
kolejowych. Interes ten prowadzę od r. fS81. Ja sprzedałem więcej kart o-
kręlowych, niż wszyscy agenci w Toledo razem. Kompanie piszą mi, że 
żaden agent polski w Kraju me wyrabia tyle kart okrętowych co ja. Do 
mnie ludzie przysyłają codziennie pieniądze na karty okrętowe, aż z Dako
ty, Montany, Texas, Pennsylvania i każdego stanu w Unii. Są to więc naj
lepsze dowody, że załatwiam swe interesa rzetelnie i jedni ludzie stręcźą 
drugich do mnie. n 

Tacy co są tylko pod-agentami, to nieraz ludzi oszukują, nie dadzą 
im karty na tę linię na którą się zgodzą, tylke na tańszą. U mnie zawsze 
dostanie każdy akuratnie co obstaluje i taniej o 1 lub 2 dolary niż u in
nych podagencików. 

Ja reprezentuję najlepsze i najbezpieczniejsze okręta. Z mojemi bile
tami jedzie się prosto, bez przesiadania. Wikt najlepszy, posłanie najwy
godniejsze, obsługa najgrzeczniejsza. Polscy tłomacze towarzyszą po* 
dróżnym. 

Wyrabiam karty okrętowe i tyuiety kolejowe na podróż z miejeea zamieszkania do miefsea 
przeznaczenia i do wszystkich miawt amerykaaskich i kanadyjskich, O przybyciu Dodróżunh ya-
w ludamiam krewnych lub znajomych. 

Zamieniam pieniądze i wysyłam do wszystkich cząści świata,bezpieczną droga wprost do domu od. 
biorcy Wyrabiam plenipotencje sądowe do Starego Kraju i kolektujQ pieniądze z Eurotn Rodacv 
mieszkający w innych miastach mogą też u mnie załatwiać swe interesa listownie Namszcie imie 
i nazwisko tej osoby, dla której karta ma być wyrobiona;jaką linią chce podróżować i orzez iakie 
miasta; z jakiego miejsca pobytu w Starym Kraju i do jakiego miasta w Amervce- należy także Dodad 
wiek pod rożnego; Proszę przysłać ź ct. markę, to na każdy list odpowiem odwrotną pocztą.' 

Zawiadamiam, że sprzedaję także loty w pobliżu polskiego ko
ścioła św. Antoniego. U mnie możecie się dobrze rozmówić i jesteście pew
ni, 4e nie będziecie oszukani. 

KAZIMIERZ CZARNECKI, 
1I5T-1159 Nebraska ave. Toledo, Ohio. 

HUletissi Uvea. 
wyrabiają i sprzedają najtaniej 

MMMEtM WSZELKIEGO KO-
DZAJU, JAKO TO; 

Łóżka, szaf*, Moły, krzesła, i t.p. Przyjdźcie do 
na» i przekonajcie sie o cenach. 

Ne. 636 South st. Clair st. TOLEDO,O. 

FELIX KUSZ 
POLECA RODAKOM— 

WĘttLE, DRZEWO I DRZAZUI 
DO OPAŁU. 

Mam w łauuy skład, nie opłacam żadnych pod
agencików, wit# tu każdy dostanie odemnie rze
telną wagę i dobre węgle. 

> Skład: eor. Hamilton & Junetioa i 

The Toledo Brewing & Malting Co. 
Przy narożniku ul. Division k Ha

milton, wyrabiają najlepsze piwo: 
Pilzeńskie, Kulmbacherskie, Wie
deński i Lenk'a Extra Pilzeńskie ex-
porto.vane, w beczkach lub w butel
kach. Piwo nasze jest doskonałe, a 
ceny dla salonistów bardzo umiarko
wane. Piwo wysełamy do wszystkich 
części świata, bo wszędzie już sobie 
zjednało klintelięswą doskonałością. 
Obstalunki przyjmujemy osobiście 
lub Ihtownie. Telefonu No. 395. P® 
TER LENK, Prez.; JOHN HUEBNER, 

L 
S. BAER & Co. 

sprzedają 
Importowane i krajowe likiery, wi
na, etc. Wyłączni właściciele nastę

pujących dystyłownych wódek: 

Old Jug Whiskey, 
gaer.'s ftrifce Jpisfcev, 

Pure Tennessee 
WHISKEY^ 

Nikt więcej w Toledo tych wódek nie utrzymuj® 
Jylko my. Ostrzegamy przed podrabianiarni. 
Nasza specyalność: Likiery dla użytku domowego. 

Przynieście ze sobą dzbanek [jug.] 

436 SUMMIT ST. 
Toledo, — — Oh iff. 

KOLEJ ŻEL^NA. 

JMLAHII 
-JEST-

-:Nową Prostą Linią:-
POMIĘDZY 

WAT l?nn steuboville, 111 I PITTSBURGH, Ivuuvv WHEELING 
-I- MARIETTA. 

'IHIIIIIIłllllllllllllllUIIIUIIlIłłlllłiłltlłtllllllMIlMltllllHtfmioił. 

Codziennie kursuje kilka wygodnych 
pociągów pomiędzy 

MIASTEM TOLEDO I RZEKĄ OHIO 

Łącząc się z wygodnymi sypialnymi 
pociągami pomiędzy 

PITTSBURGH'IEM A CHICAGO. 

Pociągi kolei W. & L. E. łączą się na
tychmiast z innymi liniami między 

TOLEDO I PITSBURGIWEM, 
PR3EZ 

Akron, Warren, 
Cuyahoga Falls, Niles, 
Kent, Girard, 
Ravenna, Youngstovrn, 
Leavittsbnrgr, New Castle 

1 Allegheny. 
Jedyna linia przechodząca przez 

" P i ę k n y  Z o a r "  
A. G. BLAIR, JAS. M. HALL, 
Traffic Manager Gen. Pasa. Aguit. 

TOLEDO, OSIIO. 

S T O tJ  !  
-c z v— 

MASZ # KATAR? 
Jeżeli go masz, to pa

miętaj, iż 
BIAŁEGO I>DJA3INA 

Leki na Katar 
wyleczą cię całkowicie 
albowiem tysiące ludzi 
już się wyleczyło, choó 
inne medycyny im nie 
mogły pom<5dz, 
skuteczność gwarantuję 

J. H. ANDREWS. M. D., TOLEDO, C'., 
Można dostać w każdej aptece. 
Ceua 75 centów za bnteikę. 

t&"*Pytajc»s się o "White Indian Catarrh Core*"' 

Polecamy 
Następujące książki: 
Kalendarz Amerykańsko-Polski. 

Zawiera: Wiaiiomoeri kalendarzowe —Wspo
mnienia historyczne,przypadające na każdy clzieo 
—Swifta katolickie- Konstytucja Stanów Zjed
noczonych —Ogłoszenie Niepodległ' Hci—Życioiy 
*y pKiiijąi. veil w Polsce t'z wizerunkami łiu od 
dzie.';yiu obrazie;—!>iutystyKi kow.oia katolic 
kie_'n—Koleje że;azne <v świecie- Hun.01 —Saty 
rv—Ane!:doty- -_Za-<jradki--Sensacyjt.e maiżeńt-tw j 
-Prawu robotnicze w Kurrspie- Zaiobki iiobotlli 

Ko w amerykańskich — hc:haiyvk;i k;ii aflyjska-
Prawaobyvvteiskie w Stanach Zjedli. 1 cadnik 
pra\u>y—Niespodzianka na (-»ia/iik«i |ol>razeU 
literacki]—-Amól Śmierci, powieść usthodnia-
Pierwsi osadnicy w okolicach miasta Toledo—Po 
lacy w Toledo- Konstytucja Po'ska .Vaja—O-
głuszenia— Ko/niaitości— Poezje -Ciekawe rze 
:zy. K^itjżka ozdobiona iliustracjami. Cena 50c 
['wiedziona. 

Nowela przez M. Chrostowskieeo, Orygi 
.laitiyi bardzo ciekawy obrazek zbycia 1 (.wojor 
;kie 'o i w ogóle amerykańskieffo—Zawiera dunc 
:>rze-n6gi nauki: dia robotników, matek i córek 

Cena 35c. 
Wiiośtf Złodzieja. 

h'oniaiix w t!«< cii t ząśt iach j>rzez Ponomarift 
*«• Najnowszy i najciekawszy romans y życia > 
Rosji.i,todzieje i lichwiarze żydowscy. Cena49c 

Treściwe Powiastki. 
Zuw i-rają duzo nanki i pobudek do rozmyślali. 
1 P.^ć Koron, pizezAI. I«odziewiczówną. 

tvmida Pasterka, przez M. Pałmkiego. 
H. Mendel rt-iński. przez Konopnicką. 
4. Konsianty (•uignnid, przez .1. Hychepina. 
5. Pai.i les' ieni, przez K. Jiuioszą. 
(>. Milo Lee, przez Aut. Paryskiego. 
7. Kropią Krwi, przez Dra B'. 
8. .Siła Pi^fci, przez K. Zalewskiego 
ft. Czarodziejski Obrazek. 

10. Trzej Przyjaciele. 
Jziesie^' książek w jednej oprawie. CłlU 30a 

tfarja. 
Pow iesO ukraińska.Przez A.Malczewskiego. Je-
en z rajceimiejszyct. poematów w literaturze 
olskiej. Cena 20c. 

Święcone Kwiecie. 
Powieść L. K. Łazarewicza. Pr/elożył z Serb-

sktt ro Leon W a^iiewski. Cena. - < 20C 

Żebrak-Fmidator. 
t>aw<da klasztorna. Przez W., Svrokomie. 
Cena ; ięc 

Na^za Szkapa. 
Obrazek z życia ludu polskiego. Charaktery

styka żydowskich liehwiarzv. Przez Marją Ko
nopnicką. Cena aoc. 
Obrazki z Powstania w r. l$&i. 

Szczegółowe i najlepsze opisanie powstania 
bitew ttoczomcb or».er dzieamt .*»ce:z' • OM 
wiactanie orze« Nnocsniegrr ropo 

Joseph A. Beck, Architekt, ą 
Ma swe biuro w "Adams Block," 

pokoju No. 8, przy narożniku ulic 
Adams i St. Clair. Wyrabia plany na 
budowę gmachów, kościołów, do-
m<5w, fabryk, itd. Ceny umiarkowa
ne. Proszę polaków o obstalunki.; 


