
Powieść Historyczna z Czasów Batorego. 

Bllt. 
Przez EDMUNDA JEZIERSKIEGO. 

część PIERWSZA. 

(Ciąg dalszy). 
Podano mu bachmata i dosiadłszy go, ruszył 

w stronę rozbrzmiewających hukiem dział 
wałów 

twierdzy. 
Po drodze przybiegający co chwila .gońce do- 

nosili mu o wyniku szturmu. 

Relacye te·różne.były, lecz ostatniauiajbardziej 
stropiła króla. 

Brzmiała *ona: 

„Nieprzyjaciel odparłszy atak, urządził wy- 

cieczkę i ściga alakujących." 
Zarfiepokoiła ta wieść króla. Obawa go zdjęła, 

że zachęceni powodzeniem moskwicini, mogą urzą- 
dzić nową wycieczkę, mającą na celu zburzenie 

przykopów i zepsucie dział na nich stojących. 
Wysłał wnet znaczne oddziały wojska, 

celem 

pilnowania gościńca, do Sokoła wiodącego, a het- 

man Hilecki namawiać począł szlachtę, by pychę 

z serca zrzuciwszy, pieszo wraz z nim na obronę 

dział i przykopów podążyła. 
W ielu z nich, porwanych gorącą miłością oj- 

czyzny. za wezwaniem jego pospieszyło. 
Nieprzyjaciel tymczasem, tryumfując z odpar- 

cia szturmu, ze wszystkich wież i wałów zamko- 

wych ogrria dawał, celując z dział tam, gdzie się 

największe kupy wojska gromadziły. 
I choć gęsto kule padały wokoło stanowiska 

królewskiego, nie usunął się król z niego, jawnie 
lekceważąc niebezpieczeństwo, a tylko naradzając 

się co do planu dalsaego działania z kanclerzem 

Zamoyskim i otaczającymi go senatorami. 

\\r trakcie narady przyprowadzono kanclerzo- 

wi Zamojskiemu innego konia, gdyż ten, na którym 

siedział, był spieczony. 
L sunął się na stronę kanclerz, azeoy przcsiasc 

się na świeżego rumaka, a miejsce jego przy boku 

królewskim zajął jeden z senatorów. 

W tern kula, z działa połockiego wypuszczo- 
na. raziła owego senatora, rozrywając go na poły. 

Krew jego zabryzgała połę szaty królewskiej i 

rumaka jego. 
Rozkazał wnet król odnieść poległego na stro- 

nę, celem przystojnego pochowania, a kanclerz Za- 

mojski gorącą modlitwą .dziękował Bogu za cudo- 

wne ocalenie. 

Uspokoiła się wrzawa bitewna późno w noc 

dopiero, działa połockie umilkły i pozorna cisza 

rozpostarła się nad obydwoma walczącymi obo- 

zami. 

Lecz w obozie polskim aż wrzało od sporów 

miedzy Węgrami a Polakami; ci ostatni wyrzucali 
wciąż Węgrom ich zuchwałe przedsięwzięcie co do 

tego ataku, oskarżając ich o poniesione straty dot- 

kliwe, pierwsi zaś zarzucali Polakom, że przez danie 

im zbyt słabego wsparcia uniemożebnili wykonanie 

całego planu, wtedy gdy już panami zamku byli. 
I zaostrzył się ten spór coraz bardziej i bar- 

dziej, grożąc przejść w kłótnię, któraby mogła mieć 

dla obydwóch stron niebezpieczne wyniki. 

Ażeby uniknąć tego, nakazał król zaraz nastę- 

pnego dnia uderzyć do ataku. 

Koniecznem to było również i z tego względu, 
że Moskwicini, zachęceni powodzeniem, zamyślali 
o obsadzeniu pogorzeliska, opuszczonego wczoraj. 

Xie chcąc dopuścić do tego, król nakazał for- 

sowny atak wszystkim siłom polskim. 
Równo Z*e świtem runęły na wał szeregi pol- 

skie i węgierskie i łamiąc po drodze wszelkie prze- 

szkody, opanowały część wzgórka i pociągnąwszy 
naprędce okopy z jednej na drugą stronę, dostały 

się do najbliższej baszty. 

Tam naprędce ognia skrzesali i suto smołą 
drewniane jej podnóże oblawszy, podpalili. 

Strzeliły do góry płomienie i wnet baszta sta- 

nęła w nich cała, płonąc jak jedna, wielka pocho- 
dnia. 

A tymczasem z przodu działa polskie zasypy- 

wały kulami połockie, przyczem przykopy polskie 

coraz bliżej i bliżej posuwały się do oblężonego 
miasta, coraz ciaśniejszym otaczając je pierście- 

niem: 

Mężnie walczyli obrońcy. 

Rąk nie pokładając, nie tracąc ani chwili czasu 

na spoczynek, znużeni niespanemi nocami, wyczer- 

pani ustawiczną walką, wciąż żywili nadzieję, 
że 

car przyśle im pomoc, że wyzwoli ich z srogiej o- 

presyi. 
Lecz pomocy widać nie było. a obóz nieprzy- 

jacielski coraz bliżej i bliżej przysuwał się do oblę- 

żonego miasta. 
A głód i nędza szerzyć się w niem poczęły. 
Nie widząc najmniejszej nadziei ratunku, lub 

odsieczy, nie mówiąc już o obronieniu się, począł 

nieprzyjaciel myśleć o poddaniu. 

Wybrano w imieniu wszystkich i>oj arów i żoł- 

nierzy posłów, którzy mieli do króla Stefana udać 

się celem omówienia warunków. 

Sprzeciwiali się temu władyka i wojewodowie, 

pozostający w zamku. 

Chcąc zachować bez szwanku swą cześć żoł- 

nierską, umyślili oni, w razie wkroczenia do zam- 

ku Polaków, wysadzić i siebie i zamek, i wszystkich 

tych, co się w nim znajdowali, prochami w powie- 
trze. 

Doszła wieść o tem do żołnierzy i ci, dbając 
o życie swoje, nie dopuścili do tego. 

Wtedy władyka i wojewodowie, zmuszeni dc 

ustąpienia przed przemagającą siłą, schronili się dc 
cerkwi św. Zofii, zawarli wrota, oświadczając, żt 

tylko siłą i gwałtem wywieść się z niej dadzą. 
, 

fCią* dalszy nastąpi). 

ALFONS BROT. 
' 

-: SZPIEGL :- 
. — Powieść z czasów wojny — 

francusko-pruskiej. 

(Ciąg dalszy). 
— Doprawdy zauważyłaś, że mnie niema? 

— 

spytał Gedeon z uśmiechem. 
— Pan mnie o to pyta? Kiedy pana tam niema, 

nasze ładne ustronie wydaje mi się pustynią !-Tak, 

zdaje mi się, że nasze mieszkanie jest w żałobie po 

panu ; że słowik, który sobie gniazdo usłał na dużym 

dębie w ogrodzić śpiewa nie tak wesoło. 
— Jakie z ciebie dziecko 

— rzekł książę. — Na 

przyszłość będziesz oczywiście rozsądniejszą 
: przy- 

rzekasz mi, nieprawdaż? 

Regina nie odpowiedziała nic, a w oczach jej 

łza zabłysła. 
-i- Płaczesz? — zawołała pułkownik. — Xo, o· 

trzyj łzę prędko, jutro do was powrócę. 
Obietnica ta przywróciła uśmiech na ustach 

dziewczęcia. Regina klaskała w ręce, ażeby swą ra- 

dość wyrazić. 
W tej chwili jakaś kobieta, która zdawała się 

raczej ślizgać niż iść po murawie, zbliżała się do 

nich. Kiedy podeszła tuż do Gedeona i Reginy, któ- 

rzy jej nie słyszeli, zawołała wesoło, wskazując na 

bukiet 'bzu, który pułkownik trzymał w ręku: 
— Nareszcie są i moje kwiaty! 
Książę obrócił się żywo. 
— Pani, droga hrabino — rzekł — co za nie- 

spodzianka przyjemna! 
1 podał jej -bukiet. 
— Co za zapach ! — rzekła Sara, wąchając kwia 

V 

'J · 

Petem, zwracając się do Reginy i ogarniając ją 

jednem z tych spojrzeń właściwych kobietom, kie- 

dy się znajdują obecnu-ści innej kobiety młodej 

i ładnej, dodała: 
— Ta, która je przyniosła, jest ich godną zn 

pełnie. Gdzie mieszkasz moje piękne dziecię.·' 
— Mieszkam z ojcem w domu księcia pana 

— 

odpowiedziała Regina. 
— A!... jesteś córką tego Hermana Uhl, któ- 

ry niegdyś służył u hrabiego de Lesparet, mego mę- 

ża? — spytała hrabina, przypatrując się jej 
uważ- 

niej. 
— Jego córką przybraną, proszę pani. 
— iAle czemu się to dzieje, że widzę cię po raz 

pierwszy? Herman zapewne pozostawił cię 
w Niem- 

czech podczas swego pobytu w Paryżu ? 

— Nie chciał się ze mną rozłączyć j pojechałam 
z nim do Francyi. 
— Tak? — rzekła Sara. 

— Przez cały czas, jak ojciec mój przybrany byi 
w służbie u pana hrabiego, mieszkałam w Saint 

Denis. 
— W Saint-Denis? 

— Ujednego z jego kerwnych.... 
— Jak on się nazywa? 
— Michał Bauwer. 

— To ten kupiec winny, u którego Herman 

schronił się, zabrawszy z sobą szkatułkę hrabiego 
— 

rzekła do siebie pani de Lesparet, która'się nagle 

zamyśliła — to dziwne ! 

Jednak nie dała po sobie poznać niepokoju, ja- 

ki ją ogranął; przyjęła ramię księcia 
i wróciła do 

domu. 

Kegnia amgo pau-zyia /.d num, « s^v , 

pozostała nieruchoma i jakby zatopiona w my- 

ślach. Nie umiałaby zdać sprawy z tego. co 
czuła. 

W dzisiejszej prostocie duszy nigdy nie pomyślała, 
że ta hrabina de Lesparet, którą widzi po raz pier- 

wszy, musi ją nienawidzić i nietł".maczac sobie 

dlaczego, mówiła do siebie, że woli 
stokroć jej nie- 

nawiść niż przyjaźń. Uśmiech wreszcie rozjaśnił 

jej śliczną twarzyczkę. Przypomniała 
sobie, że ksią- 

ma wrócić jutro do ich ustronia. W 
kilka chwil 

później, Regina opuściła willę Schleithal. 

Książę Gedeon, jak powiedzieliśmy, wynajął 
mały domek w Gber-iSeebach, wiosce, położonej 

nieopodal siedziby hrabiny Sary. 
Tu mieszkał, o ile podróże, do jakich zmuszała 

go powierzona mu misya, pozostawiały mu chwile 
swobodne. Czy przypadek go zbliżył do pięknej 

wdowy, czy też rzecz cała była między nir.ii po- 

przednio ułożona? To tylko pewna, że pułkownik 
osiadł tam dlatego, iż domek był blisko kolei, a 

okolice odznaczały się wielką malowniczością. 

Po przybyciu i zamieszkaniu w tym domku, od- 

wiedziny jego w Avilli Schleithal były z początku 
dosyć rzadkie. Świeża żałoba hrabiny nakazywała 

mu tę godność w wizytach. Ale zwolna stosunki 

ich stały się bliższemi. 

Sara, która doskonałą była amazonką, często 

wycieczki swe kierowała w stronę pustelni młodego 

pułkownika, a ten nie omieszkał zawsze odpro- 

wadzić ją <io willi. Herman Ohl siodłał 
mu wierz- 

chowca i para jeźdźców znikła pod kapułami drzew 

lasu. Wtedy książę wracał bardzo późno do 
dom- 

ku: niekiedy nawet przybywał dopiero nazajutrz 
z 

rana, bo w willi hrabiny przygotowany był 
dla nie- 

go pokój oddzielny w apartamencie, zajmowanym 

przez sir Jerzego Harrisona. 

Pobyt Gedeona w willi przeciągał się wresz- 

cie dwa dni i dłużej, a właśnie kiedy Regina przy- 

niosła mu kwiaty, o które prosił, gościł już u hrabi- 

ny od tygodnia. 
Jeżeli córkę Hermana Ohl smuciła długa 

nieo- 

becność księcia, to stary Niemiec również patrzył 
na to bywanie jego u hrabiny okiem wielce nieprzy- 

jaznem. 
Odgadł on tajemne zamiary hrabiny, 

zrozu- 

miał. że pragnęła zostać małżonką pułkownika 
Ge- 

deona. Myśl ta przejmowała go podwójnym stra- 

chem. 

j (Ciąg dalszy nastąpi). 
1 

ABY być pcw- 
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my jubilej· 
^kicjjttóra 

JUZ O Cl ŁO Łdl pivnawtt. 

teiny interes na Milwaukee Ave.f 
i cieszy się ogólne m zaufaniem. 

Pamiętajcie a«i res w razie potrze by, 

Kracker i Kosiński 
1019 Milwaukee Ave. 

Misko Augusta ul. 

PasynaRuptur 
o<t 73c ł 
xv y ej 
sa pojedyłl· 
C2e. a od 
$1.50 

l t» 

pod wójnr 
EUasi.vtiC* 

«il *·» ł WV- 
VWRruu» urn · < ̂ ~. 

m| zu ba<*etoico«re: «s I wy**j za jedwabne 

pokrycia na kolana. powłoki 
oakosiUi. tfoleoi» 

I ud«. 5».7·» aataka. Pasv nu niedokładności 
orzuszn«ou 9.' I wy/.ej za bawetaieowe. *3.» 

wyej za jed ·.* hne. \Vs/ystko wyrabiamy po 
dłu. miary. isperc: dla tnzc/. v /.a i kobiet 

Otwarte eod itvinie od 9 rano do 7 wieczorem 

W niedzielę od 9 do 12 urzed połudnem. 

HOTONGERA FABRYKA 
Załozon· w 1860 roku. 

SOI Milwaukee ave., róg Ckkafo ave 
Me oictro. wąs ie elewator 

Dr. L. S. Szomkowski 
l.ekara, rltlrarg 1 ikau«r 

(Ki· i vtnkiiit: 1401 W. Haro· ri., rtf Ne- 

b!e al . Ttkfaft Moeroe SMS. 

Lerry sp^eyalnie w^ZTUkir choroby męi* 
»>·« i dzieó. — I.eczy także elektrycz* 

Botfci) f X-RA YI. Przyjmuje chorych we wsay* 
Hk eh (rod/.vuch. 

Wemxie ehoi-ofty męskie, koleotl 

#sie«ięce leczrmr absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE | 

PnaprowtdnnfJ poil ar. 

1325 Milwaukee Ave. 
Qodzin ·' Raco od 9 do 1* od S do 5 popotod. f «4 
•ioi vtifezór W niedziel· od 10 do I nopetado* 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz 1 Chirurg 

Ipecyiluic we wszystkich chorofaaćfc 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. Teł Monrot 1554 

Oodzln v oflsow·» do 9 rano. od i do » irleozdr 

dr tir*· s*awa^vó numer dome t ortritt 
wprost d· othu. 

Prsynieści? nazwę i numer waszeeo oleca Mam 
dla ńużdego rodzaju pi-oów wszystkie 

CZĘŚCI PIECÓW 
H. MARGOLJS 

697 MILWAUKEE AVENUE 
Mapmciw Haroa al. 

Ploro ropomjf- Piec· nlklajf 
Skład otwarty wieczór . zamknięty w n edziel^ 

Potrzeby Pnmbiarske 
po cenach hartownych. 

IprzMUjw iiażdee· po irtwmj cm!» 

iEYINTBAl PUIBINS SIPPUCO, 
1U7 W. iłiflsio· »L. KAC. Mirr Tir TM UĘ 

DR. N. SCHRAYER 
POLSKI DENTYSTA 

fcykeeywa waelkle roboty iVlyM —l tę* 
v aajwwazeeo rteau i po «mUrfetMraaNh 

oeoach i fweisatale takowe aa iat lOt 

866 Milwaukee ave., réf Cum 
patelnt Od 6 raao do 0 wieczór; v 
•w- f ese»de*eoaotodeUk 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

©fla w Dorn 7J*<loo"zenla, róg HTIWAD- 
A *. I AlGCSi A Cl. — Pokój S. 

Ppn/IKVNIF. -xl 1-ci»| do 5-ie) popołudniu. 
— 

wteonra, od 7-mej do 8*30 Wtorki. Czwart- 

ki i S^bntr. Telefon Monroe 21® 

Mle*'kan|« 032 IOWA STREET 
Te. ton Hum&oldt 77ld 

Piwo - Saloniarze-Piwo 
*T W4ir doMairrrmy licensrę. My nienaleir· 
sy <ło zjdn-łjo Trustu z Piwem. Sprzedajemy 
••jieps-.r w a o rzetelnych cenacfc. 

Z^łoioie się lob piezote: 

Geo. J. Cooke Brewery 
30 N. Greeu St. 

·· H*kt«4 HitfMM ai. T«L Mmtm 4M' 

Ukirt te Starej) Kn]« 

DR. F. FRONT-DOBIJ 
Wjij Mjstent kliniki Wiedeń*** 

i Berlińskiej 

I tiiyjN!· ohofolj o^eijn. telM ł iHaś 

fer>..;. H64 Milwaukee ave. 
B!i«ko OiTialoa «L T»t#f»e Us*vUi 17T» 

Voijiar «4 13 Jo U w jiad. i 44 ! do S wiec· 
" 

s-BEŁLS 
iUmm-iml B«Ua * ftporiaty. 

MnRhtm »»ii t—Mn C« ·>· «4»> 

. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach 
Ofis: 59 Clark ul., nar. Randolph 
••kej 307, 3c* pi^r·. Tel. Central 7071. 

|Ve wtorKl i ezwnrt ni wieczorami w biurze Zje- 
dnoczenia róg Milwaukee i Aacosta vi. 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

OfU: 414 i 415 Home Bank Budynek 
MilwMkct I iłMand Ave·. 

!ttle*/k»nie: 2815 THOMAS ULICA. 

' vr ofis e: Telefon w domu: 

MONROK 3CM7. HUMBOLDT 8177 

Praktrkoje we W9iy*tklch nudach 
7 tuzy ',V'um w sprawach Uupoa i spUt realności 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

It Wmi Vutiliuto ni len. -t« |Mn| 
T»>f»n R»iin<> h tU9 

Wtoworerru 20 Commercial · · 
""-.Ufcm ttomtb <-'k»nęn ttt Jll 

•Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

P»ko}c 311 do 324 Uaity BMt 
|*CHlnl 11»* 1 7193 Aateaiati· 

127 8. Dearboru UL 

Mmmm» od 7 do ». r»kéj tt a mm Wme 
. Teirfoo Monrui ML 

12-Jo ii. Ashland ar* 

Ważne Zawiadomienie 
. 

Teraz załączamy 

Ten KUPON 

w każdej 

paczce 

HASSAN 
Papierosy 

Najlepszy gatunek— 

Najniższe Ceny — 

Czyste, Lekkie i Aromatyczw 
• r 

"The Standard 

of America" 

& 
„ 

System 

Znawcy żeglugi poznaczyli geograficznie tak ostroż- 

nie morza, że można z największą dokładnością wy· 

naleść położenie okrętu. 

Znawcy telefonu poznaczyli geograficznie 

Stany Zjednoczone i Kanadę 
9 j 

z taką dokładnością, że każdą jednostkę z pomiędzy | 

95,000,000 można dosięgnąć na przestrzeni trzech1 

milionów mil mając na usługi 

Bell System. 

Jeżeli jest wskazanem lub koniecznem dosięgnąć 
ko- 

gokolwiek, kiedykolwiek i gdziekolwiek, umożliwia to 

Long Distance Telefon. 

Chicago Téléphone Company 
Bell Téléphoné Building 
Zawołajcie „Long Distance". 

iITiivpv.qa niftcfi do notowania 
wyrabiane w Chicago ]j 

przez fachowych robotni- i i 

ków. Materyał używany |j 
jest stanowczo najlepszy. 

Desenie są rozmaite, , 

gdyż jeden lubi to, a dru- 

gi tamto* 
Obok podajemy ilustra· ! 

cyę pieca zwanego 
Constant Universel 
Piec ten jest zrobiony I 

w formie pieca stalowego j 

gładka deseii, gładkie od· | 
lewy i gładki jak lustro 
wykończony nikiel; · obéi· j 
m uje 'wszystkie specyal- 

"rmcrawr ne zalety i korzyści pieca 

stalowego i trwałe przymioty i korzyści pieca lanego. 
Doskonale piecze z wielką oszczędnością opału. Uży- 

wać w nim można twarde lub miękkie węgle lub drzewo. 
Na sprzedaż u pierwszorzędnych kupców w Chicago! 

Cribben & Sexton Co., Fabrykanci 
CHICAGO, ILL. 

Telefon Wonroe ISIV. * 

M. F. DERENGOWSKI 
PRZFDSIĘBIOKCA fOGRZEBOWT 

Fr*ą<l.·· ok·»}» ttnim koltem. TinW 

U kompani* T-j«to«#>. Zarazem wjsajaoaje pote» 
y » w#e«*l», chfitciDy Itd. 

622 North Carpenter olioa, 
jtllftko front oJlcy. 

Wi AÉÉ .. — tJL,, 

DRUGI NUMER 

FREE POLANO 
PÓŁMIES1ĘCZNIKA 
W JĘZYKU ANGIEL- 
SKIM, POŚWIĘCO- 
NEGO SPRAWIE 

POLSKIEJ, WY- 

SZEDŁ Z POD PRA- 

SY W NOWYM 0- 

ZDOBNYM FORMA- 

CIE. 

DO NABYCI W BIURZE: 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1455-7 W. DIVISION IL, CHICAGO, iLL 

CENA Sc. 

Zabawna Gra f.| 

„Rozmowa Kwiatów" | 
Najpiękniejsza gra to· $ 

warzyska. Tylu gra ile 

jest osób na zabawie, a 

każdy ubawi się jak ni- 

gdy przedtem. Cena 

tych kart tylko 

50c 
W Biurze 

Dziennika 

Chicagoskiefto 
1457 W. Division Ulica, 

CHICAGO. 


