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“ Jeżeli tak, naówczas prze
kroczę instrukcyę i zezwolę na 
to. Prokurator zapewne mi 
to wybaczy. Przed klubem 
stoi mój powóz i oczekuje na

9 9nas.
W milczeniu Julian i Jerzy 

postępywali za komisarzem i 
po chwili znaleźli się w powo
zie. Komisarz usiadł obok 
Juliana a Jerzy naprzeciw. 
Początkowo, przygniatające 
milczenie panowało w powo
zie. Przerwał je Jerzy, zwra
cając się do komisarza:

“ Powiadasz Pan, . że baron 
Matapan oskarża hrabiego o 
krad-zież. Ależ gdzie powody 
tejże?” .

“ Jeko powody Matapan po
daje zadłużenie się hrabiego 
de la Calprenede.”

“Ja długów nie mam” od
parł Julian. “Zapłaciłem je
i • • * i idzisiaj.

“ Zkąd wziąłeś pan pienią
dze?”— pytał komisarz. 

“Wygrałem.” •
“Ależ mój panie hrabio, 

długi pańskie wynosiły prze
szło 15,000 franków.”

“Tak, to prawda. Ale ja 
wygrałem 18,000 i zaraz pos
pieszyłem do klubu, by me 
długi płacić.”

“ Można się zapytać gdzieś 
pan wygrał tą znaczną sumę?” 
pytał komisarz.

“Wygrałem ją w szulerni, 
przejeżdżającego przez Paryż, 
krupiera z Monaco, którego 
znam od lat. ”

“ Wówczas podaj mi pan je
go adres, by sprawdzić pań
skie twierdzenie.”

“ Mój panie, donosicielem 
nie jestem, ” dumnie odparł 
Julian.

“Ależ hrabio. Przez poda
nie tego adresif, zyskujesz pan 
najsilniejszego świadka, tak 
silnego, ż e  po wysłuchaniu je 
go świadectwa, oskarżenie u
padnie. "

“Człowiek ten jest tu tylko 
w przejeździe. Jutro rano od
jeżdża do Hiszpanii, i nie by
łoby z mej strony dobrze za
trzymywać go tutaj, rujnując

»i
g 0 ,  ,  .  t  .Jerzy przysłuchiwał się tej
rozmowie i rozmaite myśli 
krążyły mu po głowie. Dla
czego Julian wzbraniał się po
dać adres mieszkania człowie
ka, wobec którego nie był ni- 
czem związany? Po co zasła
niać osobę obojętną, kosztem 
honoru własnego? Czy twier
dzenia Juliana są na prawdzie 
oparte, czy wybiegiem tylko? 
Jeżeliby były prawdziwe, Je
rzy nie wątpił, że Julian by się 
nie wzbraniał podać szczegóły 
potrzebne. Kłamiąć jednak, 
wiedział że policya uda się 
wprost do domu który on 
wskaże, i,przekona się o nie
prawdzie jego twierdzeń. Je
rzy—który do tego czasu, wie
rzył w niewinność więźnia, za
chwiał się w swem przekona
niu i zaczął przypuszczać praw
dziwość twierdzeń Matapana.

“Ależ hrabio,” zauważył 
Jerzy “Nie jesteś'pan zwią
zany żadnemi zobowiązaniami, 
względem tego człowieka. 
Dlaczegóż nie uczynić odpo
wiednio do wskazówek?”

< ‘Pozw olisz m nie pan, na o 
sąd zen ie co  jest najlepszem  
dla m nie”— zim no odparł Ju
lian.

Jerzy nie wtrącał się więcej 
w rozmowę, odtrącony tą od
powiedzią i gdy powóz zatrzy
mał się przed bramą więzienia 
śledczego, wysiadł z powozu i 
zapytał:

• 'Czy nie dasz mi pan jakie- 
,g 0 polecenia do Ojca?

“Zechciej go pan uwiadomić
0 tern, co się stało i gdzie jes
tem. Zapewne jutro rano o
puszczę to miejsce, niema po
trzeby przeto, wielkich zacho
dów. Do widzenia się. ”

“ Do widzenia!"-mechanicz
nie odparł Jerzy.

Woźnica zawołał na konie i 
powóz wtoczył się w bramę 
więzienną, która się za nim 
zamknęła.

Jerzy pogrążony w myślach, 
powoli kroczył w stronę domu 
pani de Vervin.

ROZDZIAŁ VII. '

Gaston de Courtaumer zaj
mował stanowisko sędziego 
śledczego od lat przeszło dwu
nastu, ku zupełnemu zadowo
leniu ministeryum. Ściśle 
przestrzegający prawa, nie po
zwalający na oszukanie siebie, 
klamliwemi wybiegami, nie 
zważający na różnice klasowe, 
nie czynił najmniejszych wyjąt
ków i sądził wszystkich na 
równi. Jednakże to nie poz
bawiło go bynajmiej łagodno
ści i serca. Nie pozwalał mu 
tylko zapanować nad sobą.

Na drugi dzień rano, po aresz
towaniu Juliana de la Calpre
nede, sędzia wszedł—około 
dziesiątej rano do swego biura
1 uprzejmie odparł na ukłon 
swego sekretarza. Po zdjęciu 
paletota, przeczyszczeniu oku
larów, usiadł przed biurkiem, 
na którem leżał stos papierów, 
nowych oskarżeń i spraw do 
zbadania, sędzia zaczął je prze
glądać. Po chwili wstrząs! się, 
wyprostował i zaczął uważnie 
czytać. Był to akt oskarżenia 
de la Calprenede, którego ba
danie polecono p. Courtaumer.

Uważnie przeczytał akta raz 
i drugi, potem zadzwonił i gdy 
wszedł woźny, rzeki:

“Zawołać komisarza Ber
.  • »» tier,

“Jest w przedpokoju.’’
' 'Wprowadź go. ’ ’
Do pokoju wszedł komisarz, 

który poprzedniego wieczoru 
przyaresztował Juliana.

“ Pan wykonałeś ten rozkaz 
aresztowania?” pytał sędzia.

“Tak panie. Więzień ocze
kuje na przesłuchanie. ”

“Ależ dlaczego tak nagle 
działano? Dlaczego prokura
tor, bez zarządzenia śledztwa, 
wydał rozkaz aresztowania?” 

“ P. Matapan wyraził oba
wę, że hrabia Calprenede o
puści Paryż nim śledztwo zos
tanie ukończonem. ”

“ Niezwykła to procedura. 
Zwykle prokurator w takich, 
wypadkach, które dotyczą 
wyższych klas, jest nader o
strożnym.”

“ I dlatego też przydzielił tę 
sprawę panu, wiedząc że nikt 
jej tak dyskretnie nie przepro
wadzi.” ,

‘ ‘Czy podjąłeś pan jakie 
krolci w tej sprawie?”

“Tak. Oskarżony podczas 
jazdy rzucił kilka zdań w roz
mowie ze swym przyjacielem. ” 

“Jakto? Przecież pan wiesz 
że instrukcyę nie zezwalają na 
to, ażeby oskarżony lub podej
rzany, miał jaką styczność z 
osobami po za sądem stojące- 
mi?’’

“Wiem o tern sędzio, ale 
gdy przyjaciel hrabiego Cal
prenede wymienił swe nazwis
ko, sądziłem, że mogę się na 
złamanie reguły narazić. ’’ 

“ Któż to był?’’
“ Jerzy de Courtaumer.” 
“ Co mój brat?’’
“Tak sędzio.”

(Dalszy ciąg nastąpi.)

Listy polskie.
Chicago, Igo Stycznia.

Wszystkie, w tej kolumnie podane listy, 
jeżeli nie zostaną w przeciągu 14 dni od 
powyżej podanej daty odebrane, ode
słane będą do "Deail Letter Office.''

1004 Arenz ,T 
.1006 Babel Marcin 
1008 Baron Wawrzyniec
1017 Belencak T
1018 Benda Anton 
1024 Bicbniwicz Alex 
1084 Gejra Józef
1035 Gencula Jan
1036 Chmielawicz Helena
1037 Chuiuza Maciej
1040 Casnyka Tomasz
1041 Chylaszek Jan
1042 Czerwiński Ignacy 
1047 Dobrowolski Aug
1049 Dolnicky S
1050 Dombowis Adam 
1053 Dubzo Fred M
1070 Gawęcki Jędrzej
1071 Gaustkiewicz Józef
1076 Giemza Józef
1077 Giermała Zofia
1078 Ginalska Józefa *
1082 Gostynowski Czesław
1083 Goślinowski G
1084 Goślinowski M 
1087 Gruskos Anna 
1102 Holnicki H 
1106 Jabłoński Józef
1108 Jadrych Adam
1109 Jarosik Adolf
1110 Jandyska L
1111 Jackowski Fred 
1115 Judycki Ludwik 
l l  19 Kamiński M
1122 Kurzika Jan
1123 Kaźmierczak Ludwik
1126 Kilar Andrzej
1127 Kisiel Antoni 
1131 Kobyleoki Józef 
1134 Kominski Józef
1136 Kornatowski K
1137 Kosmala Jan
1138 Koterbski M 
1140 Kozłowski Albert 
1143 Kraszewski Ludwik
1145 Krasiński Franciszek
1146 Krest Bolesław
1150 Kroi Józef
1151 Kubacki F 
1167 Łyczko Adam 
1169 Majewski Ludwik
1174 Mastowski P
1175 Masek Jakób
1176 Mencek Gustaw 
1178 Mika Józef
1187 Majewski Wojciech
1188 Nalrusiewicz Bern
1192 Obara Antoni
1193 Oehędowski Szymon 
1195 Okowicki Józef
1197 Ordyna Stanisław
1198 Orłowski Michał
1199 Osiczanka Józef
1200 Osraniec u ojoiech 
1203 Packarski J
1206 Pallunski A
1207 Palczenski Wład
1208 Pałczyńska J 
1213 Petrocki Anton
1215 Pieńkowski Michał
1216 Piendak Stanisław
1217 Piekosz Jan
1218 Piotrowskie
1220 Pitakis Franciszek
1221 Pitra Jos
1222 Podlaski Tomasz
1224 Polonsz Jan
1225 Popyńska Kona
1226 Porzdet Maryanna
1227 Przekwas M 
1229 Pudlewic Antoni 
1231 Rabanowicz Mr
1233 Radke Michał
1234 Rasacz Karol
1241 Rocalski Franc
1242 Różański Stefan 
1245 Rupnik Franc 
1247 Sawica Jan
1267 Szumnarski W P F 
1272 Sirowa Anna
1274 Skabikas Józef
1275 Skubirzewski Felix
1276 Smeja Paul
1277 Sokołowski Wojo
1279 Sosnowska C
1280 Sowio Jędrzej 
1283 Staszewski Antoni 
1287 Stonicz Franciszka
1290 Stys Józef
1291 Szaflarski Jakób
1292 Szpak Wincenty 
1324 Wielk Fr
1326 Wilczyński Józef 
1320 Władysław M 
1320 Wojnowski W
1337 Wróblewska Marie
1338 Zagórska Marya
1340 Żula Marcin
1341 Zudzik Jan
1342 Zeglern Paweł
1345 Zielak Jan
1346 Zmezlinski Jan
1347 Zukoczius Frank

f Nagrobek.
Tu leży człowiek sumienny, 
Sprzedawał węgiel kamienny —
A tak się przysługiwał

cierpiącej ludzkości, 
Że gdy nie urwał z miary —

. okpił na jakości. .

Pomoc dla Kobiet.
Więc. j aniżeli połowa kobiet pol

skich cierpi na rozmaite choroby, 
spowodowane macierzyńsiwem, a 
cierpi dlatego, że zapomina o przy
słowiu: “ Ostrożność jest matką mą
drości!” Jak tylko poród przejdzie, 
bardzo często kobieta opuszcza łóż
ko i chwyta się najcięższej pracy. 
Cóż więc dziwnego, że wynikiem są 
najrozmaitszego rodzaju choroby, 
jak obniżenie się macicy, Białe upła- 
wy, Przerwanie w regularności itd. 
Jeżeli chcecie temu zapobiedz i od
zyskać zdrowie, wówczas oprócz o
strożności przy pracy, używajcie le
karstwa Dla Matek, lekarstwa przy
rządzonego przez Dra Kirylę Iwano- 
wicza z Odessy. .

Cena za flaszkę $1 .00
I Dostać Można we wszystkich apte
kach lub też u

Rosyjskiej Medycznej Kompanii,
19 WABftSH A V E„ CHICAGO.

Do Cierpiących
W Stanach Zjednoczonych.

Czy wiecie, że w tureckich górach 
bałkańskich kwitnie kwiat zupełnie
do rosyjskiego.............. .. • podobny,
a który obecnie cały świat wprawia 
w zadziwienie? Właściwości tej ro
śliny są te, że posiada części składo
we, które poddane procesowi chemi
cznemu i zmieszane z kwasami żo- 
łądkowemi przysparzają krew. Je
żeli kwiat ten zmieszany i zgotowa
ny z innemi roślinami zostanie, daje 
nam ten niezrównany środek czy
szczący krew, a znany pod nazwą
Bałkańskiej Herbaty.

Leczy Zawroty, Niestrawność, Za
twardzenie, Ból głowy, Cierpienia 
nerek i Reumatyzm.

Cena za flaszkę $1 .00

DO WYNAJĘCIA wielkie sztor, 
w dobrem położeniu, dobry na 
grosernię lub skład rzeźnicki, al
bo też na skład departamentowy, 
25x90. Zgłosić się do: Fr. 
Pettkoskiego, 714 W. 18 st.

Za darmo!
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- 
gulów dowiedzie się$nożna w 
ofisie “Telegrafu”, 802 So. 
Ashland ave.

JEŻELI jesteście w sąsiedztwieBlue 
Island Ave. i Wood ul , niezapo- 
mnijcie wstąpić do W. J. Le
wandowskiego, 871-873 Blue 
Island Avc. Pierwszy Klasy Sa
lonu. Ciepła i zimna przekąska. 
(Frcc Lunch).

Józef J. Belinski,
ADWOKAT 1 DORADZCA PRAWNY

Otis 180  W. Madison St.,
Su i t ę , 11- 12,

Mieszkanie: 741 W. 18ta ul.
T elefon  4152 Maln.

Julius F. Śmietanka,
Polski Adwokat.
120 E. Randolph St.. pokój 201.

Mieszkanie South Chicago
róg 02 i Comraercial Av. 7 Commercial Błock

JAN  H U LLA , JR.

Upchitect
1502 W. Madison St.

blizkó KeUzłe Av e,

Wyrabia Plany i rysunki w za 
kres budowniczy wchodzące.

Wypożycza pieniądze na budo
wle na niski procent.

Jan M. fl. Drzucimski,
Notaryusz Publiczny

706 W. 18ta ulica.
JEN ER A LN Y  AGENT

Pułaski Fire Insurance
COMPANY.

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

W. SZYMAŃSKI, A
624  BLUE ISLAND AVENUE,

. . .C h icag o ,  I llinois. . .

Zima nadchodzi!
KUPUJCIE PIECE!

Dobre Piece do ogrzewania i ku
chenne, na składzie.

Każdy piec odemnie kupiony 
jest gwarantowany.

Znaczny wybór Mebli i po
trzeb domowych. M b

Najlepsze m iejsce do żaku-
pienia i-najtańsze B P

Przyj dzoie rprzekpnajćie*ięU 
: , •• ••

Baczność Rodacy!
Podaję do wiadomości Szanownej Publiczności, 

iż sprowadziłem
Najnowszej Mody

2  g  •  j •

I S to ło w e,

także  Kieszonkowe Zegarki,
Zło te , SreDrne i Niklowe Łańcuszki

rozmaite j  wyroby,

Złote 14 k. i 18 k. Ślubne Pierścionki, 
także okulary wszelkiego rodzaju.

CENY BARDZO NIZKIE A PRAWDZIWE.
Kupujący u swego rodaka Ślubne Pierścion- ę  I f i  
ki, otrzyma Piękny Prezent, wartości

Szanowni Rodacy! Przyjdźcie i przekonajcie się że dostaniecie 
taniej i lepsze towary jak gdziekolwiek indziej. Przyjmuję wszelkie 
reperacye zegarów, zegarków i wszystkie rzeczy tyczące się tego za
wodu. Ceny bardzo małe. Gwarantuję każdą rzecz choćby naj
mniejszą. Staram się zadowolnić mego odbiorca.

Z uszanowaniem, Wasz Rodak,

S TEFA N  TYRAK0W SKI,
NaDrzeciw kościoła św. Wojciecha. 709 W. 17-ta Ulica.

PRAWDZIWA

Ruska
d olażyw ań ia

J. F. Deptulski óc Co.
......... Fabrykanci Tabaki..........

786Sf Ashland flv.. GttlGflGO.

Udam Skrzydlewski,
Właściciel Bufetu

Hali Pułaskieoo,
796-800 S. Ashland flve.

pob ica Szanownej Publiczności krajowe 
i zagraniczne

Wina, Likiery, Piwo i Cygara.
Wszystko w naflepszum wyborze, usłu

ga uprzejma I skora.

A .  M a k o w s k i ,
692-604 Milwaukee Ave.

Pierwszorzędny
a w ^ S A L O N

Ma zawsze świeże piwo, eleganc
kie likiery i wina, dobre cygara i 
smaczną przekąskę.

Dogodna Hala do wynajęcia.

Jozef Mrukowski,
659 Dickson ul.

róg Blackhawk 
_ . . . .  utrzymuje. . . .

pierwszorzędny Salon
Zawsze świeże piwo, wyborne li

kiery i wino i dobre cygara. 
Smaczna przekąska zawsze. 

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

| / F R .  K E R S S T S r J

1 220 i 222 Blue Island Ave., %
blizko 12. ulicy. M

I  ..Największy Skład.. |

( MEBLI, PIECÓW, g f l
3  , '̂ « a a 8 ^£ > -< £ to m n a a * .

I K A R P E T Ó W I C E R A l l
|  Sprzedaję za gotówkę 
1 lub na łatwe w y p ł a t y . U j

§ . J .  L ew an d o w sk i,
36 Canalport Ave.

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

najlepsza

fm Grocernia 
Skład Rzeźniczy

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

fS^Ceny umiarkowane.

F. P E T T K O SK E ,

n .a Malarz 
k tf & f  Polski.
Dekoracyjny, Kościołów i Pokoi.
Również tapetowanie i wszystko 

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

Adres: 714 W. 18ta Ulica.
I t , . ,  ^

W. Antkowski.
Polski Agent

ok tiried  BrewinyGo.
Ofis: 85 Alexander St.

.i
Browarnia rófl Archer i Stewart i W

Telefon South 429. . ;
v ; U» ’p \ ‘ 1V A *

I i ’ I I I ! I i * I 1 1 I I I 1 I 1 I i I I I I 1 I I M l i i i i ’ i i i i r i

Marya Kopalov^
Deplomowa

372 W. 18ta U l .^ ł
na rogu F iik  Clloy.

Udziela porady w domu, od g H  
1. do 3. po południu. ZapewnB 
miejętna i troskliwę opiekę.

Leon L. M raJM
P ie r w s z o r z ę t f f lr  

806 S. Ashland Ave., . J
drugie drzwi oa I8ej lU H

Do udania się | |  

=§ Balu...^3 ^  M
^  Niemało się przyczynia ele- 9  
ZłC- gancki program. Usposabia 
Zyk widzów do 1 miłego przyję-M 
j r  cia występu ama:• <rów.Prifyfl 
Z  nieście 6woje następne proU  
p  sjramy do niej drukarn^| 

Zrobię je jak najlepie j, M  
p  jąc do ustawienia takowy®
Złk wsztdkie najnowsze czcioB 

ki, obwódki, ozdoby, i tM

“ T E L E G rllA lH I

;|S£. . . ■ ■ .


