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BEZKRÓLEWIE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

PRZEZ MARTĘ ŁOPUSZAŃSKĄ. 

(Ciąg dalszy) 
IV. 

Hetman pociągnął do Lwowa, by tam radzić 
o obronie nieszczęśliwych ziem ruskich. Solikow- 

skr, wysłany do Wielkopolski, wraz z prymasem 
zwołał zjazd narodowy w Łęczycy i tam arcybi- 
skup, wystawiwszy klęskę oraz niebezpieczeństwo 
fcu.zy tureckiej, wzywał pomocy braci wielkopol- 
skiej. Więcej jednak zdołano zebrać ochotników do 

oręża, niż pieniędzy, i Zamoyski z dość licznem 

wojskiem ruszył ku granicy. 
W tym samym czasie w Rewlu odbywały się 

uroczystości, któremi król Jan przyjmował przyby- 
wającego syna i Zygmunt z całym swym dworem 

zasiadał na świetnej uczcie, wydanej przez ojca, gdy 
niespodzianie stanął przed nim goniec z listem od 

hetmana, w którym ten donosił o klęsce na kraj spa- 

dłej i o niebezpieczeństwie grożącem jeszcze ze 

strony, Turków, zaklinając, by powracał czemprę- 

dzej. Gońcem tym był rotmistrz Ostroróg, który 
śpieszył dzień i noc, by jak jakszybciej dostać się 
do króla. 

Zygmunt natychmiast zerwał się od stołu, i 

gdy list przeczytał, złożył naradę z senatorami pol- 
skimi, tam obecnymi, naznaczając swój wyjazd na 

ostatni dzień bieżącego miesiąca. Mimo to, niebar- 

dzo mu się chciało odjeżdżać, miał bowiem zamiar 
z ojcem udać się do Szwecyi i z przykrością myślał, 
że trzeba znów powracać do tej burzliwej szlachty 
polskiej, do której najmniejszego nie czuł pociągu, 
choć nad nią panował. Skoro senatorowie przyszli 
doń, prosząc, by wreszcie rozpoczął przygotowania 
do wyjazdu, odpowiedział, że jest w mocy ojca i 

nie może wyruszyć, dokąd nie skończą się układy 
między Szwecyą a Moskwą o Narwę. 

Ta odpowiedź wielkie wywołała oburzenie po- 
między Polakami, towarzyszącymi królowi, szem- 

rano niechętnie na monarchę, który się tak mało 

trorzczył o kraj mu powierzony. A tegoż samego 
dnia,na nabożeństwie w kościele,ksiądz Skarga, ka- 

znodzieja królewski, wstąpił na ambonę i w pioru- 
nującej mowie, jaka tylko mogła wyjść z jego ust 

natchnionych, wystawił spustoszenie ruskiej krai- 

ny, oraz niebezpieczeństwo, wiszące nad całym kra- 

jem. Poczem obróciwszy się do króla, wzywał go 

głosem potężnym, aby szedł bronić królestwa mu 

powierzonego, bo jeśli nie uczyni tego, Bóg, mści- 

ciel krwi niewinnie przelanej, na nim łez i strapień 
ludu swego poszukiwać będzie. 

Przejmujące wrażenie mowa ta uczyniła na 

obecnych. Wszystkim tam obecnym Polakom zda- 

wało się, iż widzą przed sobą mordy i pożogi, tra- 

piące w tej chwili ich ziemię, ie słyszą jęki braci 

mordowanych. Natychmiast po nabożeństwie, 
wszyscy, jak byli, udali się do 'króla szwedzkiego, 
prosząc go, by nadal nie zatrzymywał syna, gdyż o- 

becność jego jest koniecznie w kraju potrzebna. Po- 

czem, obstąpiwszy w koło Zygmunta, poczęli go 
błagać, by nie zwlekał odjazdu: 

— Wracaj, miłościwy panie, wracaj, bo bez 
ciebie zginiem! — rozlegały się zewsząd błagania. 

— Królu, ratuj twój naród, ratuj Rzeczpospo- 
litą! 

Nie poruszyło to jednak króla Jana; mając za- 

miar za życia jeszcze koronować Zygmunta na kró- 
la szwedzkiego, nie chciał nawet słyszeć o tem, by 
syn miał teraz odjeżdżać. Dopiero pomoc szlachty 
szwedzkiej, z której widokami wcale się nie zgadza- 
ły zamiary owe, gdyż miała już zwrócone oczy na 

księcia Sudermanii, wywarła stanowczy skutek. 
Po długich rozprawach i naleganiach, Zyg- 

munt wreszcie pożegnał się z ojcem i wyruszył do 

Polski. 
Nim jednak przybył, już Zamoyski pierwsze 

niebezpieczeństwo od granic usunął. Mnóstwo bo- 
wiem szlachty pośpieszyło pod jego sztandary, pa- 
nowie również stanęli ze zbrojnemi hufcami, tak że 

hetman znalazł się wkrótce na czele licznego woj- 
ska i śmiało pociągnął od Lwowa ku granicy, co 

widząc Hyder pasza wysłał ku niemu czausza, z 

oświadczeniem, że gotów jest ułożyć się po przyja- 
cielsku. Wkrótce też stanęła ugoda, mocą której 
Rzeczpospolita zobowiązywała się wstrzymywać 
kozaków od grabieży, a Turcy wzamian za to mieli 
zakazać Tatarom napadów na ziemie polskie. Beg- 
ler bej, nikogo nie zaczepiwszy, odciągnął z woj- 
skiem za Dunaj, otrzymawszy obietnicę, że poseł 
polski ma niebawem przybyć do Stambułu, dla za- 

warcia stałego pokoju. Burza czasowo została zaże- 

gnana. 
* 

Ponieważ wszędzie po województwach odby- 
wały się teraz zjazdy i sejmiki, więc chorąży często 
bardzo oddalał się z domu, zostawiając Magdzię 
tylko w towarzystwie pani Katarzyny. Upłynęło już 
kilka tygodni od wyjazdu pana Andrzeja; we dwo- 
rze było cicho i smutno, tak smutno, jak nigdy 
przedtem nie bywało, a biedna Magdzia aż pobla- 
dła z tęsknoty i niepokoju. 

Jednego wieczora weszła do izby czeladnej i 
zastała tam panią Katarzynę, otoczoną przez służ- 
bę męzką i żeńską; wszyscy zdawali się smutni i 

przerażeni, a stara jejmość ocierała nawet oczy far- 
tuchem. Gdy Magdzia się ukazała, każdy spojrzał 
na nią niespokojnie, a twarz pani Katarzyny zda- 

wała się oznajmiać nieszczęście. 
Uderzona tern, zapytała ją niespokojnie: 
— Pani Katarzyno, co się stało. 

Jejmość poczęła kiwać głową ze znaczącą mi- 

ną i odrzekła wzdychając: 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
Speeyalne tłómaczenie 

dla "Dziennika Chicagoeklego". 

'Ł- 1 " 

f. (Dalszy ciąg.). 30) 
Dzięki temu zatem każdy, — nie wyjmując 

Clovy'ego — dowiedział się, że ląd ten, tworzący 
północno zachodnią kończynę amerykańskiego lą- 
du stałego, odwiedzili najprzód Rosyanie, potem 
Francuz Laperouse i Anglik Vancouver, a w końcu 

Amerykanin Mc Clure podczas swej ekspedycyi u- 

rządzonej w celu szukania Sir Johna Franklina. 
Właściwie okolice te już były znane, — choć 

ty1ko częściowo, — dzięki Odkryciom Sir Frederic- 
ka Whympera i pułkownika Bulkleya w roku 1865, 
kiedy zachodziła kwestya położenia dnitu telegrafu 
podmorskiego pomiędzy światem starym a nowym 

przez cieśninę Berynga. Do owego czasu zapewne 
nikt nie odbywał podróży ,po wnętrzu Alaski prócz 

• może agerrtów domów zajmujących się handlem 
futer i skór. 

Wówczas to właśne w międzynarodowej poli- 
tyce na nowo zaczęia grać rolę doktryna Mnoroe'- 

go, wedle której Ameryka miała należeć wyłącznie 
■do Amerykanów. Jeżeli kolonie Wielkiej Brytanii, 
to jest Kolumbia i Dominium, miały pozostać jesz- 
cze nieamerykańskiemi przez przeciąg czasu dłuż- 

szy lub krótszy, to może za to możnaby Rosyą na- 

kłonić do odstąpienia Alaski Stanom Zjednoczonym 
na obszarze około stu trzydziestu pięciu tysięcy mil 

kwadratowych. I w tym to celu rozpoczęto korc- 

spondencyą ze rządem moskiewskim. 

Początkowo żartowano sobie z tego w Stanach 

Zjednoczonych,gdy sekretarz Seward zap.rponował 
zakupno tego "Morza Morsów", które mogło stac 

się białym słoniem dla rzeczypospolitej. Ale Seward 
z yankesowską wytrwałością robił swoje, a w roku 

1867 znaczne w tej sprawie zrobiono postępy. Mo- 
żna było powiedzieć, że układ w tej sprawie pomię- 
dzy Rosyą a Ameryką, jeżeli nie został jeszcze pod- 
pisany, to lada dzień musiał przyjść do skutku. 

Był wieczór d. 31 maja, kiedy Kaskabelowie 
zatrzymali się nad granicą, pod gajem drzew wyso- 
kich. Na tym punkcie, "Piękny Wędrowiec" już 
stał na terytoryum Alaski, należącem do państwa 
rosyjskiego a nie na ziemi brytyjskiej Kolumbii. Z 

tego powodu mógł się p. Kaskabel pozbyć wszelkie- 
go uczucia przykrości. 

Powrócił mu też dobry humor i to tak obficie, 
że wszyscy mogli nim się podzielić. Teraz już aż do 

samej granicy Rosyi w Europie cała ich podróż 
miała się odbywać po terytoryum moskiewskiem. 
Albowiem taić Alaska jak i olbrzymie obszary Sy- 
beryi należą^flo cara Rosyi. 

Wesoło'też było przy wieczerzy. Jan upolował 
ładnego zająca, tłustego a pulchnego, którego wy- 

płoszył był Wagram z gęstwiny; i to, proszę pań- 
stwa, zająca rosyjskiego! 

— A nie pożałujemy też sobie butelki dobrego 
wina! — rzekł p. Kaskabel. — Na honor, zdaje mi 

się, że płuca moje oddychają swobodniej po tej 
stronie granicy! Wygląda mi to jak mieszanina po- 
wietrza rosyjskiego i amerykańskiego! Oddychaj- 
cież pełną piersią, moje dzieci! Nie żałujcie sobie! 

Wystarczy każdemu, a nawet i Clovy'emu bez 

względu na jego nos trzydziestosześciocalowy! Toż 

przecie niemal dusiłem się przez ubiegłych pięć ty- 

godni, w casie podróży po tej przeklętej Kolumbii! 
Po wieczerzy i po wysuszeniu ostatniej kro- 

pelki w butelce, każdy udał się na swój tapczan lub 

swoje łóżko. Noc spędzono w najzupełniejszym 
spokoju. Nie przerwały go ani niebezpieczne zwie- 

rzęta, ani wędrujący Indyanie. Nazajutrz rano ko- 

nie i psy zupełnie były wypoczęte po swem znużę- 

mu. 

Rano zwinięto obóz, a nowi przybysze w go- 

ścinnej Rosyi, "tej siostrze Francyi", jak się wyraził 
p. Kaskabel, przygotowywali się do dalszej podró- 
ży. Nie trzeba na to dużo czasu. Krótko przed go- 

dziną szóstą rano, "Piękny Wędrowiec" zwrócił się 
na północny zachód, ku rzece Simpson, którą łatwo 

było przekroczyć. 
Ostroga wysunięta przez Alaskę w kierunku 

południowym, jest wązkim pasem, znanym pod o- 

gólną nazwą Thlinkilthen, a oskrzydlonym od stro- 

ny zachodniej szeregiem wysp i archipelagów ta- 

kich jak wyspa Księcia Walii, Crooze, Kudżu, Ba- 

ran ował, Sitka i t. d. Na tej to ostatniej wyspie znaj- 
duje się solica Rosyi amerykańskiej, zwana także 

Nowym Archangielskiem. Skoroby "Piękny Wę- 
drowiec" dostał się do Sitki, p. Kaskabel zamierzał 

| zatrzymać się tam przez kilka dni, najprzód, ażeby 
nieco odpocząć, a powtóre ażeby przygotować się 
do tej pierwszej części podróży, która miała go do- 

prowadzić do cieśniny Berynga. 
Tu droga prowadziła w kapryśnych zygzakach 

tworzonych przez góry nadbrzeżne. 

Pan'Kaskabel wyruszył tedy, ale nie uczynił 
jeszcze prawie kroku po ziemi Alaski, kiedy zatrzy- 
mała go przeszkoda, która mogła się okazać absolu- 
tnie nieprzezwyciężoną.' 

Przyjacielska Rosya, owa siostrzyca Francyi, 
jak się wydawało, nie miała ochoty okazać swej go- 
ścinności tym braciom francuzkim, którzy tworzyli 
rodzinę Kaskabel. 

.Albowiem Rosya stanęła nagle przed nimi w po- 
staci i kształcie trzech strażników granicznych, ludzi 

muszkularnych, o bujnymi zaroście, wielkich gło- 
wach, płaskich nosach, wejrzenia stanowczo kałmu- 
ckiego, w ciemnych uniformach urzędników rosyj- 
skich i w owych czapeczkach, które budz^ą często 
strach u tylu milionów istot ludzkich. f) ( 

{Ciąg dalszy iwstąpi.) 

g.". JŁ-K. 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 

można nabyć następująco 

Dwadzieścia łysiący mii 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1.00. 

Dziecię Maryi. 
Powieść oparta na prawdziwem 
zdarzeniu i bardzo pouczająca. 

Cena w oprawie $1.00. 

Kara Boża idzie 
przez oceany. 

Powieść na tle stosunków pol- 
skich w Ameryce. Napisał H. 
Nacicl. Cena 50c. 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75c. 

powieść z r. 1863, przez A. deLamo- 
the. Tłómaczył F. K. 

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Król Nocy. 
Powieść irlandzka przez A. de Lamo- 
the. Tłómaczenie. 

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Powieść na tle amerykańskiego 
życia, opracował ks. A. Tło- 
czyński. Cena w oprawie 50c. 

z "Tułaczów", B. Boleslawity (J. I. 
Kraszewskiego), opowiadanie history- 
ryczne. 

Cena w oprawie 75c. 

Rzecz z podań życia staroszla- 
checkiego, spisana przez J. I. 
Kraszewskiego. 

Cena w oprawie 7uc. 

A. Wilkoński. Cena w oprawie §0o. 

opowieść historyczna z czasów Ja- 
na Sobieskiego przez Teresę Ja- 

dwigę. Cena w oprawie 50c. 

Powieść z życia ludu polskie- 
go w Wielkopolsce, napisał 
J. Machnikowski. 

Cena w oprawie 7oc. 

Obrazki i humoreski przez autora 

"Kłopotów btarego Komendanta''. 
Cena w oprawie 75c. 

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

i jego 301etnie dzieje. 
Opracował Henryk 
Nagiel. Cena 60c. 

Książki Teatralne. 

Dzieci Izraela. 
Dramat Biblijny w 5ciu odsło. 
nach dla ludu polskiego, napi- 
sał Szczęsny Zahajkiewicz. 

Cena 50c. 

Przez Zyg. Przybylskie- 
skiego. Cena 50c. 

obraz dramatyczny ze śpie- 
wami, w trzech odsłonach, 
przez S. Zahajkiewicza, 

Cena 50c. 

Z każdem zamówieniem pocztowem przysłać trzeba 

pieniądze czy to przez pocztowy "money order" lub list re« 

gestrowany. Pieniądze w mniejszych kwotach niż dolara 
można przesłać w znaczkach pocztowych jedno lub dwu- 

centowych. Także z każdem zamówieniem trzeba wyra- 
źnie podać tytuł książki i cenę tejże, oraz napisać dokła- 

dnie swoje imię, nazwisko i cały adres. Na żądanie przy- 

syłamy katolog. 
Adresować należy: 

The Polish Publishing Co., 
141=143 W. Diyision St, CHICAGO OJ. 
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