
PRYWAfNlif£i?SlE ""CESA- 
RZA WILHELMA. 

Książeczka pod powyższym ty- 
tułem pojawiła się niedawno w 

Londynie, a zawiera wypiski z 

papierów i pamiętników pewnej 
damy dwor.u. która przez szereg 
lat była w służbie cesarzowej 
Wiktoryi Augusty. Pamiętnik 
zaczyna się od chwili przyjścia 
na świat Wilhelma II. Matka je- 
go, ówczesna księżna Fryderyko- 
wa, omal życiem nie przypłaciła 
przyjścia na świat syna, dziecko 
zaś było tak słabe i wątłe, że zra- 

zu nikt nie miał nadziei utrzyma- 
nia go przy życiu. Po kilku tygo- 
dniach organizm dziecka wpraw- 
dzie się wzmocnił cokolwiek, lecz 

za to zauważono, że dziecko nie 

może poruszać lewem ramieniem. 
Chirurgowie orzekli, że łokieć jest 
w stawie zwichnięty, żaden je- 
dnak nie podjął się operacyi, al- 

bowiem dziecko było niesłycha- 
nie wątłe. Z biegiem czasu oka- 

zało się, że nietylko lewe ramię,a- 
le i lewa noga jest nierozwinięta i 
dziś już w pałacu berlińskim po- 
wszechnie jest wiadomo, że król 

pruski jedynie ustawicznym wy- 
siłkiem wyrobił sobie chód szyb- 
ki i równy. Gdyby cesarz na je- 
dną chwilę zapomniał o swych 
fizycznych brakach, natychmiast 
począłby chromać na lewą nogę. 

Nadto wszystkie jego cierpienia 
gromadzą się w lewem uchu, wo- 

góle w lewej połowie głowy. 
To nieszczęsne lewe ramię 

przytula cesarz zwykle do boku, 
rękę zaś> która nie jest zdeformo- 

waną, lecz jedynie wątłą, jak rę- 

ka u dziecka opiera o talię, lub» 

jeżeli siedzi na koniu, kładzie na 

biodrze. Palce u kalekiej ręki są 

ruchome i ramię nie jest całkiem 

bezwładne chociaż guzy stawowe 

obydwu jego części nie łączą się 
należycie z sobą. Lecz chociaż 

cesarz może i lewą ręką chwytać 
przedmioty, nie jest jednak w 

stanie podnosić ich do góry. 
Trzyma naprzykład cugle w lewi- 

cy. atoli nie może koniem kiero- 

wać, jak tylko prawicą lub kola- 

nami. 
W dalszych rozdziałach czyta- 

my obszerny opis prywatnego 
życia cesarza i jego żony. Znaj- 
dujemy tam też następującą za- 

bawną anegdotę. 
Kiedy we wrześniu 1894 cesarz 

bawił na manewrach wraz z kró- 

lem saskim, cesarzowa aby zabić 

czas, który nigdy tak jej nie cię- 

żył. jak w czasie nieobecności mę- 

ża i pana, wpadła na myśl prze- 
malowania plecionych siedzień 
krzeseł na kolor jasno fioletowy. 
Miało to być niespodzianką dla 

[Wilhelma, skoro wróci. 
— Zanim udamy się na spo- 

czynek, poproszę cesarza, by u- 

siadł na chwilę na swem ulubio- 

nem miejscu, a potem nagle pod- 
kręcę lampy, oświecając swoje 
dzieło. To mu zrobi wielką przy- 

jemność — zauważyła monarchi- 

ni do panny Gersdorff. 
Ta naturalnie przytaknęła i o- 

biedwie damy wzięły się gorliwie 
do pracy. niszcząc przytem ma- 

sę rękawiczek, suknie i dywan, 
za którego wartość możnaby za- 

kupić cały pułk wyplatanych 
krzesełek. Lecz cóż znaczyła ta 

drobnostka w porównaniu z "ar- 

cydziełem" cesarzowej, kiedy 
[wreszcie, po usilnem mieszaniu i 

dobieraniu farb i po zużyciu całej 
fiaszki terpentyny, było gotowem. 
Działo się to dzień przed powro- 
tem Wilhelma. 

— Lecz czy wyschną na czas? 
— zapytała dama dworu, hrabina 

Keller, skoro się zebrały wszyst- 
kie dworki cesarzowej, aby podzi- 
wiać tę pierwszą próbę domowej 
dekoracyi. 

— Zapewne — odparła pani z 

uśmiechem — kamerdyner Lueck 

pytał się o to w sklepie z farbami, 
a ja ściśle kierowałam się danemi 
wskazówkami. \ 

Następnego wieczoru cesar- 

stwo bardzo zadowoleni z tego, 
że się znów widzą, udali się w jak 
najlepszym humorze do swoich 

komnat i drobny program cesa- 

rzowej już się miał wybornie u- 

daó — gdy — lecz niechaj mo- 

narchini sama cpcwie swoją hi- 

storyęt ^ 
— Zaledwie zabłysło światło— 

opowiadała Augusta WiktOrya 
nazajutrz *wej pierwszej damie, 

hrabinie Brockdorff — a ja usia- 
dłam na sąsiedniem krześle, gdy 
w tem zrywa się cesarz na poły 
zdumiony, na poły rozgniewany; 
patrzę i widzę ręce jego i inne 

części ciała oblepione grubą war- 

stwą malowidła i czuję ze zgrozą, 
że i ja się przylepiam do stołka. 
Pani wie, że cesarz zamiłowanie 

czystości posuwa do pasyi, a je- 
go wstręt przed przed dotknię- 
ciem się czegoś takiego, jak mo- 

kra farba, jest tak wielki, że go 
może zgoła wyprowadzić z ró- 

wnowagi.— Moja droga — za- 

wołał — to jest niemądry żart!— 

I żadne wyjaśnienia i przeprasza- 
nia nic nie pomogły I — Zadzwoń 
o terpentynę? — powtarzał tylko. 

Obudziłam panią Haake i pole- 
ciłam jej przynieść od pani La- 

risch flaszeczkę tego płynu; lecz, 
jak przypuszczałam z góry, nie 

było ani kropli pod ręką. Wtedy 
nakazał cesarz, by jeden z przy- 

bocznej straży jechał do miasta 

po terpentynę. Ten bałwan wy- 

ciągnął z łóżka aptekarza poto 
tylko, aby się dowiedzieć, że musi 

się udać do drogueryi. Droguerye, 
jak pani wie, nie mają nocnych 
dzwonków i nie są obowiązane 
obsługiwać kupujących po zwy- 

kłej godzinie zamknięcia. To 

wszystko zabrało żandarmowi ca- 

łą godzinę czasu, nim dostał wre- 

szcie to» czego potrzebował i do 

tego musiał jeszcze wzywać in- 

terwencyi patrolu wojskowego. 
Trzydzieści czy czterdzieści mi- 

nut zajęło mi czyszczenie nóg, 
rąk i ramion mego pana, a ta bie- 

dna Haake musiała następnie czy- 

nić to samo ze mną. Była to naj- 
gorsza noc, jaką kiedy w życiu 
spędziłam". 

Notatki owej damy dworu nic 

zawierają zbyt pochlebnych uwag 
o stosunku cesarza do swej zony. 

Cesarzowa ubóstwia jako typowa 
niemiecka Gretchen — swego 
władzcę Wilhelma- ten zaś nie 

grzeszy bynajmniej czułością, a- 

ni zwykłą nawet delikatnością to- 

warzyską względem swej dostoj- 
nej połowicy. Czy Wilhelm wy- f 
jeżdżą z domu na parę dni, czy 

na tydzień lub miesiąc, nigdy nie 

pisze osobiście do cesarzowej, ani 

nawet w odpowiedzi na listy o- 

debrane od niej. Muszą się tem 

zająć jego adjutanci, lub inni. u- 

rzędnicy służbowi, tak samo, jak 
każdym innym rodzajem kore- 

spondencyi. Takie zajmujące no- 

winy. jak: "Je&° cesarska Mość 

przybył — lub odjechał szczęśli- 
wie; — albo: "Jego cesarska 

Mość zastrzelił tyle a tyle zajęcy, 
położył ogromną liczbę dzików, 
zabił tyle a tyle jeleni lub koz- 

łów; pogoda taka a taka" — 

podpisany, marszałek dworu, von 

Lyncke, albo — Naczelny dozor- 

ca psiarni. — Takie wiadomości 

są wolne od opłaty pocztowej. 
Lecz jeżeli cesarzowa musi się 

zadowolnić szczupłemi tylko wia- 

domościami od swego męża i pa- 

na, cesarz w drodze jeszcze mniej 
ma wieści tyczących się domu. 

Chociaż cesarzowa wyprawia li- 

sty każdą pocztą* monarcha nie 

traci nigdy kosztownych minut, 
— które można spędzić przyjem- 
niej i korzystniej, — na otwiera- 

nie listów swojej małżonki, tem 

bardziej, gdy jest pewnym, że w 

listach mieszczą się same drobno- 
stki — (o rzeczach większej wa- 

gi muszą cesarzowi donosić tele- 

graficznie). Tymczasem jednak 
nieślwiadomość którejś z tych dro- 

bnych spraw, przesyłanych z taką 
wzruszającą regularnością może 

być czasem przyczyną zmartwie- 

nia lub podejrzeń. To też monar- 

cha urozmaica sobie powrót ze 

swoich wędrówek starannem stu- 

dyowaniem wszystkich przesyłek, 
wyprawianych przez Augustę 
Wiktoryę dzień za dniem. 

Upadek Bismarka ma być we- 

dług zdania owej damy dwor- 

skiej dziełem cesarzowej. Augu- 
sta Wiktorya cierpiała niewymo- 
wnie z powodu serdecznych sto- 

sunków, jakie łączyły cesarza z 

młodym Bismarkiem, Herbertem. 

Udało się jej raz wykreślić Her- 

berta z listy gości, mających to- 

warzyszyć cesarzowi w wyciecz- 
ce na północ kwstawić na; jego 
miejsce swego "kuzyna" drabie- 

go Waldersee, który podczas po- 

dróży gorliwie intrygował prze- 

ciw zależnemu kanclerzowi. Póz- 

niej jednak otrzymał lir. Herbert' 
zaproszenie towarzyszenia cesa- 

rzowi <lo Anglii i na Wschód, a 

•to podobno z przyczyny chełpli- 
wych jego zapewnień, iż on znaj- 
dzie sposoby na to, aby cesarzo- 

wi otworzyć bramy haremu suł-^ 
tańskiego. 

Zajęcia Wilhelma nie są bynaj- 
mniej tak poważne, jak je przed- 
stawiają urzędowe dzienniki. 

Zaiste — pisze dama dworu — 

przez trzy czwarte tego czasu, 
który> według naiwnych wyobra- 
żeń publiczności, cesarz spędza na 

gingantycznych zapasach z pro- 
blematami dnia siedzi Wilhelm 
w sali bilardowej, w otoczeniu ad- 

jutantów i głównych członków 
swej cywilnej i wojskowej świty 
— paląc papierosy, opowiadając 
,pieprzne anegdotki, lub słuchając 
skandalicznych historyjek, które 

odzierają z dobrej sławy osobito- 

ści z dworu lub towarzystwa — 

w kraiu i zagranicą. 
W czasie tych rozpustnych wy- 

nurzań siedzi Naj Pani w Sali 

Filiżankowej w swym wspania- 
łym stróju> zajęta szyciem ma- 

łych, wełnianych czapeczek dla o- 

chronek i prowadząc religijne 
rozmowy, lub snując plany na 

polu dobroczynności ze swoim 

Wielkim Ochmistrzem, baronem 

von Mirbach lub swoim ulubień- 

cem von der Knesbeck. Jaki kon- 

trast 1 Co za różnica! — myśla- 
łam często, znajdując się przy ce- 

sarzowej, kiedy echo szyderskich 
aluzyj* skierowanych ku żonom i 

córkom znajomych lub przyjaciół, 
przedzierało się do mych uszu 

przez drzwi sali bilardowej, któ- 

rych nie domknął lokaj niosący 

tacę, lub które otwarto na rozkaz 

Pani,chcącej napawać oczy wido- 

kiem umiłowanego małżonka. O- 

to głowa narodu, o którego praco- 
witości mówi cały kontynent, u- 

siłuje napróżno zabić czas pospo- 
litemi błazeństwami; oto najdo- 
stojniejsza dama "macierz ubo- 

gich", dzierzga groszowe czapecz- 

ki w stroje którego kosztem mo- 

żnaby utrzymać przez dziesięć lat 

jaką biedotę, lub zapewnić świe- 

tne wykształcenie owemu chło- 

pięciu, czy dziewczynce, iktórym 
miasto tego dostanie się w udzia- 

le — czapeczka 1 11 

Powtarzają sobie już na dwo- 

rze: "Daj cesarzowi świeżo na 

język niemiecki przełożone: '*U- 

cieszne żarty króla Ludwika XI". 

a otrzymasz stałe zaproszenie to- 

warzyszenia mu w jego podró- 
żach; opowiedz niu coś' bardziej 
jaskrawszego niż "Zwierzenia za- 

konnicy z Poissy", a staniesz się 

poważnym 'kandydatem na amba- 

sadora". I nie ma w tem żadnej 
przesady. 

KJ 

ZŁOTE LISTKI. 

Na tle harmonii i pokoju geniuszu 
odbija się świat zamarły, świat żywy 

i świat przyszły, jak na zwierciadle 

spokojnego morza odbijają się prze- 

ciągające obłoki. Równowaga .władz 

estetycznych geniuszu to rozweselenie 

ducha, a wyraz tego rozweselenia ja- 

śnieje z dzieł jego i rozwesela dusze 

tych, którzy się im przypatrują. 
Karol Libelt. 

Miłość nie dba o sławę, na nędzę nie 
baczy, 

Bo ona nic nie widzi...., Pieniądze 
zobaczy. 

Stanisław Bogusławski. 

Przekonywamy się coraz więcej, że 

badanie nauk ścisłych, a miano.wicie 
nauk przyrodzonych, jest najtrwalszą 
podstawą umysłowego wykształcenia. 

Jan Baranowski. 

Głównymi warunkami wszelkiej ak- 

cyi politycznej są: razem i odwaga. 
Włodzimierz Spasowlcz. 

Przesąd jest zielskiem, które wyra- 

sta z nieszczęścia. 
Bolesław Prus. 

Krakus zgromadził wszystkie poko- 
lenia i tak do nich mówił: "Jako cia- 
ło bez duszy, jako kaganiec bez ognia, 
jako świt bez słońca, tak państwo bez 

rządcy utrzymać się nie może. Znając 
się, być nie dla własnego użytku, ale 
dla szczęścia świata przeznaczonym, 
ślubuję,, jeżeli mnie królem obiorą, 
być nie królem, ale raczej spółrząd- 
cą". Krakus więc, od wszystkich na 

króla wywyższony, ustanowił sądy ł 

prawa ogłosił. 
Marcin Gallus. 

Pochlebca prawie dobrze .wyćwiczony 
Jest panom łgaczom cioteczny rodzo- 

ny. 

Mikołaj Rej. 

KOSCIUSZKO PHOTO ART GO. 
730 Milwaukee Ave., £obIa 
Fotografie wszelkiego gatunkuK matowe i 

szklące (gloss). 
Napzą 6pecyalnością są fotografie par ślu- 

bnych. Nowożeńcom dajemy w podarunku 
piękny portret ślubny, wielkości 10x20. 

Cena zniżona na fotografie dla dzieci. 
Prosząc S/a». Rodaków i Rodaczki o ła- 

wę poparcie, kreślimy eiQ 
Z szacunkiem 

M. MONETA i M. PRUSltfSKI. 
pg-Fotografio do lszej Komunii fsw.-1 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa karta pocztowa, i wasze 
imie i nazwisko 1 adres wyraźnie na niej 
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbką 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zastępu- 
jącego kawQ(Dey's Swi!6CoffeeSurrogate). 
Mnóstwo familij używają po zamiast ka- 
wy, gdy* przy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo jak trzy funty ka- 
wy bez tego wynalazku, locz co najważ- 
niejsze, burdzo polepszy smak, zapach 1 
zdrowotność kawy. 

Stee!e=Wede!esCo. Dej M'nTg. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, lLłinois. CloTclnud, Ohio. 

Do udania 

sid Teatru 

|VJIEMAŁO się przyczy- 
A ^ nia elegancki pro- 
gram. Usposabia widzów 
do miłego przyjęcia wystę- 
pu amatorów. 

Przynieście swoje progra- 
my do naszej drukarni. Zro- 

bimy je jak najlepiej, dlate- 

go, że mamy do ustawienia 
takowych wszelkie najno- 
wsze czcionki, obwódki, o- 

zdoby, itp.; a co do szybko- 
ści, to przodujemy innym * 

drukarniom, bo mamy na to 

ulepszone i pospieszne 
prasy. 

DRUKARNIA 

Dziennika Ohicsgoskiego, 
14M43 W. Diyision SL 

Ofis otwarty co wicczór do godz. SmeJ. 

Dr. Wcintrnub, 
Wiedeński Specyaliat*. 

CHORZY— 
BjDŹCIE WYLECIEWłl 

Czy jestoście zniechęceni dlitego źe nie możecie od«y- 
tkać ewe stracone zdrowie? Czy wydaliście wiele dolar6w na 

medycyny i doktorów? Czy cierpicie z dnia na dzień bez 

doznaniu ulgi? .feżeli tak, to przyjdźcie do mnie a ja wam 

pokażę jak mogę 

tW" Leczyć was abyście zostali wyleczeni. "TK| 

W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn 1 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez innych doktorów, 
aniżeli jakikolwiek inny specyallsta w Chicago. W moim o- 

fole umieszczone en najnowsze i najlepsze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, 1 co 

zostało nznanem jako korzystne tutaj 1 w Europie dla leczą* 
nia chorvch ludzi, można widzieć w moim oflsie, a ja z mej 

strony nie szczędzą czasu, starania ani kosztu aby was zupełnie wyieczyc. —— ~ 

soba ciereiąca na jakąkolwiek chorobą przybyła do mojego oiisu na prywatną t poufną narada; 
nic was kosztować nie będzie, a ja przekonam waa te jestem w alanle wyleczyć waa abyście 

pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 
Jeżeli cierpicie na Chorobę Żołądka, Wątroby lub.lferek, nia czekajcie, bo motecie doetać 

raka i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczą was bezpiecznie, niezawodnie i szybko. 
Suchoty— tą przostraazającą chorobą, która zabija wlącej ludzi w jednym rokn aniżeli 

wszystkie inne choroby razem wziete, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, jjazn 
'-1- »«— można. Bratem jest pokrze- 

OX)- 
piony 

rstkie inne choroby razem wziąte, leczą przez waycmmie n>juv>»>»fcu 

-Hzolinoweyo. Jedna próba pokaże wam jak tego dokonać można. Syetem je«t pokrze- 
—7i czujecie sią rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaazel uatąpuje, t po czul* jeateśde 

zupełnie wyleczeni. 
Jost to nujwlększy wynalazek bieżącego stnlecia, 1 tylko 
ja sam w Chicago mam maszyny do wyrabiania tego gaza 

Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział te dla waa niema pomocy. Wyleczyłam Wiele 

którym przeznaczono śmierć. 
Choroby Niewlaat— ból w plecach, opadanie macicy, białe npławy, nie regularność I bole- 

ści w bokach leczą bez operacyi na zawsze. 
KpecyaJnci Prywatne Choroby Hętczycn leczą szybko 1 sekretnie. Nienaturalne wymioty, 

bolesne 1 czqst9 puszczenie uryny, utrata mązkości, aą dolegliwości które prędko uatąpują 

mojem leczeniem. 
Warjstkie Chroniczne Choroby, bea wzgląd a na to czy aą zaitarzałe lub uporczywe, wf- 

leczą bezpiecznie i na zawaze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, śro- 
dy i Piątki od 0 rano do HO-tej wieczorem. W Niedzielą od 10 rano do IX w południe. 

. WEINTRAUB, 
Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 

195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL 
Wchód na Wabash Ave. We&cie eUwator na 5łe piftro. 

J 

Zfc ZŁG1KKM WB tfIKZI. 

BOL GŁOWY. 
Ból głowy, nerwowość, ból w źrenicach, u wrót 
i t. p. są to skutki rozmaitych wad ocrnych. 
które w większości wypadków naprawione być 
mogą przez dobrze dopasowane oknlary. 

SCHROEDERA OKDU1T 
pomagają, bo przez umie- 
jętne zMtóaowanie do- 
brz9 paaają. 

Zastosowanie nic nie kosztuje. 
Doskonale dopasowane okulary są tak 
taniemi jak bezwartościowe gotowe 
okulary przez niedoświadczonych do- 

pasowane. 

MILWAUKU/IW 
-*C0K. CH!CMQOflVt.\ 

Godziny ofieowe: od 0 rano do 0 wieczorem. 
W Piątki do 7 wieczorem. W Nltdsl* 
]q od 10 r»no do 1 po poładaln. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PKCYALISTA, którr gwarantuje wyleciyó chor* onf, Uł- 
Bawione oczy 1 (chonułe powieki, głuchoty, trudny ałneh, nu w u- 

szach, katar noea 1 jjardtc i wydaiellnpr z oaza, bei wzglądu ni to koma 
ftą ma uaaio wyieczyc, uurADuwujaaił ułuua»x. w 

ŁUnik*: 261 LINCOLN AVE« Qod*. o11bow«: Od fl —12 w poŁ; od 1 — 4 po poł.| •<*-• wiw, *ot U,W 
W NUddelę od •—11 w południ*. 

Największa 
Polska 

Drukarnia 
w Ameryce. 

DRUKUJEMY 
od najmniejszej 
karty wizytowej 
do największego 
afisza. 

Drukarnia nasza 

jest zaopatrzona w 

najnowsze czcionki ł 

prasy drukarskie, 

mamy także swoją 
odlewiarnię (Stereo* 
type Room), dlatego 
jesteśmy w stanie 

wykonywać wszelkie 

prace w zakres dra- 

ka rs k i wchodzące 

SZYBKO, 
GUSTOWNIE I 
TANIO. 

Telefon 

Honroe 

79*. 

PRZYJDŹCIE I PRZEKONAJCIE SIĘ. NA WSZELKIE ZAPYTANIA 

DOTYCZĄCE SIĘ ROBÓT DRUKARSKICH SŁUŻYMY Z OBJAŚNIENIAMI. 

DZIENNIK CH1CAGOSKI, 
141-143 W. Division St., (^HICAGO.1 


