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NA ROK 1916-ty 

BARDZO CIEKAWY 
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Zawiera: Dokładny opis walk Rosvan z Austro-Niemcami, Niemców zFrancyą. Austrya 
ków z Serbią. Przebieg wojny od samego początku aż do dni ostatnich. Napisał były oti 
cer armii, specyalnie dla kalendarza "Przyjaciel Żołnierza". Takich ciekawych szczegó 
łów z tej wojny nikt jeszcze nie podał. Szereg ma:> dodanych do tegoż opisu daje dokła 
dne pojęcie o terenie, na którym rozstrzygały się straszliwe walki. Przyczyny niepowo 
dzenia Rosyan w Jeziorach Mazurskich i Karpatach są też dokładnie opisane. Kilkadzie- 

siąt oryginalnych ilustracyj z terenu wojennego są prawdziwą ozdobą. Takich ilustracyj 
nie posiada żadna inna książka a ii kalendarz. 

Prócz tego kalendarz ten zawiera: "Rozmowa z rowów strzeleckich", "Jej widmo", "Chry- 
stus w okopach", "Te Niemce", "Życie w rowach strzeleckich", "Lęk lotniczy", "Ty- 
ły armii", "Żołnierz Japoński", "Piekielne miasto"', "W ogniu granatów", "C:iirwony 
pociąg", "Wojna podziemna". "Torpeda", "Józef Piłsudski'', "Dola żołnierza", "Wiel- 
kie haubice austryackie', "Pierwszym ułanom Beliny", "Pieśń Strzelców Borysław- 
skich'', "Ach pojechał syn na wojnę". ,,Pieśń żołnierzy Polaków", "Jak się czuje lotnik 
walcząc z nieprzyjacielem", "Automatyczne karabiny Kanadyjczyków'', "Warszawo", 
"Zeppeliny'', "Kapitulacye", "Humor na wojnie", "W białych rękawiczkach", „Szpilki 
na mapie strategicznej". "Legiony polskie i ich przywódcy", "Wytrzymałość na ból 

u różnych narodów", "Miłość ojczyzny silniejsza od miłości kobiety", "Sąd polowy", 
"Szpieg Jakób" i wiele innych bardzo ciekawych przygód z obecnej wojny, których tu 

nie wymieniamy. Specyalny dział dowcipów i żartów, bogato ilustrowany i t. d. 

Wiele Obrazków; kilka kolorowych ilustracyj. 

Cena kalendarza na miejscu 30c, z przesyłką pocztową 35c. 
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Pieniądze przesłać można w znaczkach lub w przekazie pocztowym na adres 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1455-57 W. DIVISION UL, CHICAGO, ILL ^ 
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Notatki Real- 

nosciowe. , 

Anna Alrin zakupiła ml Franci·· 

szka Kowalskiego realność przy 

Hutchinson ul. 144 stóp na wschód 

od Milwaukee ave. za $7000. Obcią- 
żenie hipoteczne wynosi $6300. 

.Marcin Papanek zakupił od Jerze- 

go L>i bak realność przy Maynard av. 

304 stóp aa południe od Diversey av. 
za $10. 
Bołwław Maszkiewicz zakupił od 

K. Keublera realność pnr. 3612 Lo- 

we ave. za $3300. 

Józef Sienkiewicz zakupił od Win 

centego Kalucińskicgo realność przy 

Ashland ave. 100 stóp na południe 
od 45tej ul. za $1000. 

K«hvanl Lakoiuiak zakupił mi R. 

Hlawka realność przy Mapie ave. 

pom. 52 a 53 ul. za $33°0. 

Anna Hara>ek zakupiła od X. Ha- 

raeek realność przy Gilbert ct., 441 

» stóp na pólnocny-zachód od Viucen- 

nes ave. za $828. 

Albert Kulik zakupił od R. Hen- 

fielda realność przy Augusta ul. ISO 

i>tóp na wschód od Western ave. za 

$1. Obciążenie hipoteczne wynosi 

17800. 

Anna Przybylaka zakupiła od Mi- 

chała Bogusza realność przy Ayres 

ot. 156 stóp na północ od Huron ul. 

za $10. Obciążenie hipoteczne wy- 

nosi $3000. 

Stanisław A. Idzikowski zakupił 
od W. J. Schoena realność przy Di- 

vision ul. 150 stóp na północ od 

Ashland ave. pnr. 1616—18 za $10. 

Franciszek Pochroń zakupił od A. 

Stachina realność przy Krie ul. pół- 
nocno-zachodni róg Morgan ul. za 

$10. Obcizzenie hipoteczne wynosi 

$7000. 
li. Holt'k zakupił od Anny Holek 

realność przy 14tej ul. 100 stóp na 

wschód od Jefersou ul. za $10. Ob- 

ciążenie nipoteczne wynosi $3700. 
A. Herdłioka zakupił od A. Her- 

dlickiego realność przy 14ty pl. 15») 

stóp na wschód od Halsted ul. za 

$2300. 
Stanisław Przyby lczak zakupił od 

Michała Bryusza realność przy Hu- 

ron ul. 48 stóp na zachód od Keitb 

ave. za $10. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $4800. 

M. Siekiera zakupił od Jana Maska 

realność przy Kenneth ave. 261 s'óp 

na południe od W. 28 ul. za $440. Ob 

ciążenie hipoteczne wynosi $200. 

Michał Bogusz zakupił od Stani- 

sława Przybylskiego realność przy 

Emma ul. 502 stóp na zachód od 

Milwaukee ave. za $10. Obciążenie 

hipoteczne wynosi $3000. 

Piotr Wytrwał zakupił od K. Lip- 

skiego realność przy Cornelia ul. 168 

stóp na zachód od Holt ul. za $34)0. 

Obciążenie hipoteczne wynosi $ 150'J. 

Stanisław Małachowski zakupił od 

Józefa Beleka realność pnr. 204 7— 

49 Hoyne ave. za $10. Obciążenie 

hipoteczne wynosi $13,000. 

Jan Nawój zakupił od Ignacego 
Pluty realność przy Kościuszko ul. 

52 stóp na zachód od Seeley ave. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$4700. 

LISTY NA POCZCIE. 
NiieJ podajemy alfabetyczny śpi· 

lietów, które dla braku adreeu, albo 

; powodu niewyraźnego lub też błęu- 
ait napisanego adresu, nie mogły byO 
doręczone właściwym osobom. Po 

listy te agłoalć się trzeba w siedmiu 
dniach po Ich ogłoszeniu w naszym 
„Dzienniku". Odebrafi Je można tyl- 
ko na głównej poczcie w fcródmiei» 

eiu, narożnik ulic Adams, Clark* 
Oearborn 1 Jackson; trzeba t«ż po- 

dać klerkowi numer listu, aby unik» 
n»e niepotrzebni s włoki 1 aieporoe»· 
iteaift. 

1 SI O Buczkowski Stefan; 1S11 

Buczkowska Anastazja; 1812 Bur- 

sztyński Stefan; 1813 Buszak Geo.; 
1816 Chrzan Ludwik; 1S17 Ciesiel- 

ski Julian; 1827 Durg .łan; 1828 

Dziewit Leona; 1834 Farfal Walcn- 

y; 1S35 Filipowska Agnieszka; 
1842 Glinka Jan 1843 Glucz Włady- 
sław; 1S4 4 Godek Marya; 1845 Gor- 
lik Alojzy; 184 Gordon Willie; 
185U Grzegmer Władysław; 1851 

3urzkłicwicz Marya; 1852 Gwoźdź 

lan; 1855 llank Julia; 1856 Hasiak 

Tózef; 1857 llalat Agnieszka; 1864 

Kowalczyk Jan; 1865 Hurzak Au- j 
ia; 1S67 Jankowski Jan; 1870 Ja- 

;zczynski Franz; 1873 Kasprzyk Mi- 

:hał; 1875 Kielan Bronisław; 1876 
\lis Jan; 1877 Knurk Adam; 1878 
Kocaba Stanisław; 1879 Kochman 

\utonina; i880 Kornak Marya; 
1881 Kostan Józef; 1883 Kowalski 

Feliks 2; 1884 Krak Ludwik; 1885 
\uuec Jan; 1887 Lach Władysław; 
1889 Lieraniak Antoni; 1890 Maje- 
vski Antoni; 1891 Malinowska Ma- 

ya; 1892 Mastalskl Józef; 1894 Ma 
;urek Jan; 1895 Mazur Antoni; 1896 
Uedwinski M.; 1897 Mendala Zyg- 
nunt; 1899 Mrasz Anna 2; 1903 

ieznanec Cecylia; 1904 Niemiec 

Haryanna; 19l 6 Norek Apolonia; 
L908 Nowik Marcin; 1911 Olchana 

Uarya; 1912 Pach Katarzyna; 1914 

?arykasza Marya; 1917 Penar Woj- 
>iech; 1919 Pięknik Rozalia; 1920 
?ionska Józef; 1921 Pluskwa Ro- 

alia; 1922 Podgróski Maciej; 1925 
>rzybylska Marcela; 1926 Pławecka 

flarya; 1927 Ptak Józef; 1928 Rad- 

van Izydor; 1932 Rudnicka Mary- 
mna; 1933 Ryba Wiktorya; 1937 

^siadek Marya; 1947 SUwa Wiktor; 

"KALENDARZ MARYAŃSKI" 
na rok 1916-ty. 

Oęść kalendarzowa zawiera : Wy- 
kaz świąt i postów. Wschód 

1 zachód 

słońca podług czasu amerykańskiego. 
Zmiany księżyca. Zaćmienie słońca i 

kąięzycia; przepowiednie pogody na 

każdy dzień roku. Kalendarzyk histo- 

ryczny. Stronica pamiątkowa do za;>i 
lywanta ważnych wypadków, oraz 

wiele innych cennych informayci. któ- 

rych tu nie sposób wyliczyć. 

Kalendarz wojny europejskiej, — 

Zawiera wszystkie zdarzenia od po- 

czątku tej strasznej wojny, oraz bit- 

wy. Kto przeczyra ten kanledarzyk hę 

dzie miał dokładne pojęcie jaki prze- 

bieg miała wojna od początku aż do 
dni ostatnich. Nic niema dodanego 

— 

same stwierdzone fakty. 

Powieści, nowelki i humoreski — 

znajdziesz w kalendarzu następujące: 

„Na Gromniczna". „Lekarstwo na Fe 

brę", ..Na praktyce u szulera". ..Prze- 

biegłość chłopaka". „Jak to żyd sprze- 
dał krowę '. „Włosy Maryetty", „Ra- 
dziwiłł i Jego sługa". „Awantura w 

hotelu". ..Dzień Zaduszny", „Wigilia 

Wygnańca", „Rada adwokata". 

Art .«kuły Naukowe i opowiadania 
hMorytzne: „0 Skępem i o cudami 

•lynącej Maryi Pannie Skępskiej", 

„Mali budowniczowe Lądów", „Quo 

Vadis Domine?", „Godło Zbawienia", 

„Jak dawno znany jest atrament", 

„Odkąd znana jest nafta". „Co zaszło 
w pewnem mieście podczas okupacyi 

niemieckiej", „Kto wynalazł cyfry 

monety1', „Sztuka przedłużenia soDie 

życia", ..Dobre· i złe usposobienie*', 
„Z życia Polarnego Niedźwiedzia", 
„Charakterystyka Chińczyków", ,,Kto 
wynalazł organy", „Miasto Warya- 

tów", „Kompas". 
Specyalny dział humorystyczny 2 

iLlustracyujni : „Dowcipny stud- 

niarz", „Pomszczenie za .córki", „O 
Wilusiu wściekłym pieśii dziadow- 

ska". 
Wiersza i utwory poetyckie: „No- 

wym Rokiem", „l' stóp krzyża", „Z 

piosnek ludowych", „Majowe Nabo- 

żeństwo", .Stary kawaler w maju", 
..Bociany", >,Tak jeet moi drodzy pa- 
nowie". „O cześć Wara królowie, 
magnaci", „Hymn orłów ", „Złote 
słowa". „Stała Matka", „Racławi- 
ce", „Odłogiem leży,nasza rola", „W 
noc wigilijni", .jżłóbek Dzieciątka 
Jezu3", „Chodzi Jezus Malutki". 

Kalendarz drukowany na mocnym 
białym papierze. Druk nadzwyczaj 
czytelny. Ilustracye wyraine. Okład- 
ka mocna i ozdobna. Do kalendarza 

dodajemy: kalendarz ścienny na rok 
1916-ty i dwa obrazy: jeden obraz 
kolorowy Świętego Józefa, Opiekuna 
Pana Jezusa, drugi „Święcenie Bro- 
ni" i „Pogrom". 

Cena fcalemlarza z przesyłka pocz- 
towy 25c; na miejscu 24>c. 

Pieniądze rpzesłać można w prze- 
kazie pocztowym lub w znaczkach. Z 
Kanady przyjmuje się tylko przekaz 
(Pocztowy na adree 

DZIENNIK. IHllAUUSO 
1455-1457 West Division Ulica 

: - 

CHICAGO, 1U- 

INFANTKA 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

$ (Anna Jagiellonka) 

przez 

J. I. KRASZEWSKIEGO. 

(Ciąg dalszy). 
Nie lubiono poczciwego Talwosza, bo u króle- 

wn tiej łaskę miał, a ruchawością i rzulkością w po- 

sługach innych przechodził. 
Dosia Zagłobianka, którą też badano o Litwi- 

na. bo się koło niej nieustannie kręcił, mówiła obo- 

jętnie. że kądyś na Litwę jechał. Być może, że i on 

sam przed wszystkiemi się tak ze swej wycieczki 
wytłómaczył, lecz inny ona cel miała. 

Dla niego i dla Zagłobianki nic ulegało wątpli- 
wości, iż królewna więcej sprzyjała Henrykowi fran- 

cuskiemu, że marzyła o nim. Talwosz, który służyć 
jej chciał po myśli, czy z jej przyzwoleniem, czy 
prioprio motu ruszył na zwiady ku posłom, którzy 
już w Polsce znajdować się mieli. 

Sprawa wyboru Henryka nie stała tak źle, jak 
sic czasami referendarzowi Czarnkowskiemu zda- 
wało. Firlej się z tern nic taił. że cesarzewicza pro- 
wadził, wiec Zborowski, choć Commendonieniti 

także przyrzekł za cesarzem być. na złość i przekorę 
francuza chciał popierać. Czynił to potajemnie, ale 
skutecznie. 

Nie mógł też los lepiej Walezyuszowi u>lużvć, 
jak nastręczając mu za pierwszego rzecznika jego 
sprawy w Polsce Montluca. biskupa W alencyi. Był 
to człowiek stworzony na dyplomatę owych cza- 

sów. przewrotny, rozumny, bystry, nicprzebierający 
w -rodkach. gładki i słodki, w towarzystwie uprzej- 
my. znający ludzi i umiejący się do nich zastoso- 

wać. 

('i. co z nim przybyli z Franeyi i utuczali go, 
doskonale mu pomagali. Montluc u dawniej sobie 

znajomego Stanisława Wysockiego, kasztelana lę- 
d/kiego pod Koninem, znalazłszy gościnne przyję- 
cie, siedząc na wsi, jak pająk rozrzucał dokoła nie- 
widzialne sieci, w które się ludzie łapali. 

Zyskiwał Montluc kogo chciał i kto mu się na- 

stręczył, bo obiecywał, co tylko kto mógł żądać. Nic 
kosztowało go to bynajmniej, gotów był podpisy- 
wać zobowiązania na krocie, chociaż grosza przy 

duszy nie miał i żył podobno pożyczkami, ciągle się 
pieniędzy z Franeyi spodziewając. 

(Jbejscic się jego z Polakami było całkiem roż- 
ne. niż posłów i agentów cesarskich. Słodyczą jed- 
na! ich. a nawet różnowierców, chuć sam duchowny 
i biskup, przyciąga!, głośno objawiając tolerancyę. 
On i Bazin przy nim będący podówczas nie gardzili 
zdobyczą najmniejszej muszki, przymilali się szla- 
chcie, jednali ludzi drobnych i małego znaczenia, 

dobi/ali się popularności. 
Cesarscy posłowie zabiegali pocicliu i tajemnie, 

oni działali otwarcie, mówili głośno. 
Przybywającym do kasztelana Wysockiego w 

gościnę pokazywano dwa piękne wizerunki księcia 
andegaweńskiego, uśmiechniętego łagodnie. wy- 

swieżonego, spoglądającego z serdecznością, wiele 

obiecującą z wyrazem dobroci ujmującej. 
Ponieważ w cesarzu obawiano się nieprzyjacie- 

la swobód, Montluc zaręczał, że Henryk gotów je 
jeszcze rozszerzyć i zobowiązać się do zachowania 
dawnych nietkniętemi. Równowiercom zapewniano 
swobodę sumienia; wszystkim najszczęśliwsze,bło- 
gie. obfitujące w złoto panowanie, mlekiem i mio- 

dem płynące. 

Młody pan lubi? się bawić, nie obce mu były 
też sprawy rycerskie i żołnierzem miał być mężnym, 
wodzem rozumnym. 

Dla wielu już to za nim mówiło, że Niemcem 
nie był; inni podnosili silę i znaczenie F ran cvi, któ- 
ra w przymierzu z Polską w szachu mogła trzymać 
cesarstwo. 

Każdy od Montluca wyjeżdżał rozmarzony, u- 

pojonv. gorącym zwolennikiem francuza. 
Głoszono też pocic.hu. że królewna Anna, z któ- 

rą Henryk miał sic żenić, była za nim. a nic życzy- 
ła sobie zbyt młodego coarzewicza, bo połączenie 
z domem rakuzkim zawsze nieszczęścia na Jagiello- 
nów sprowadzało. 

l'o Kraju cnoazny wic se o lajemnyeii wysiau- 

cach cesarskich, do których należał i Gastaldi ; obu- 

dziło to obawy w panach senatorach, gdy ze strony 
francuzów, postępujących jawnie, niczego się oba- 
wiać nic potrzebowano. W iele też przypisać można 

było staraniom i zabiegom Zborowskich, którzy nie 

odsłaniając się, różnowierców i cały obóz własny 
na stronę francuza przerzucili. , 

Talwosz, znikłszy ostatnich dni pobytu w Płoc- 

ku, nie znalazł się, aż gdy królewna w Lomżu już 
mieszkała. Trafił na niezmierne zburzenie umysłów, 
niepokój i trwogę. 

Jak ksiądz biskup chełmski przewidywał, wy- 
jazd samowolny z Płocka rzucił niesłychany po- 

płoch na senatorów. 

Sądzili w najlepszej wierze, iż królewnę opa- 
nowali. że nią kierować będą. że uczynią z nią, co 

zechcą. Wszystko to nagle okazywało się złudze- 
niem ; Anna nie myślała ich słuchać i szła swoją 
drogą, wcale się nie oglądając na senatorów. Posą- 
dzano ją więc, że potajemnie musiała układać się 
i frymarezyć koroną, że mogła ją wydać cesarzowi, 
że gotową była związać się z Litwą przeciwko Pol- 
sce. Najstraszliwsze widma trapiły przerażonych 
panów, którym wyślizgała się z rąk władza. · 

Obawiano się głównie cesarza i rozgałęzionych 
jego zabiegów. W Osieku na zjeździe polecono 
dwom panom posłom, Słupeckiemu i Sienieńskiemu 

jechać do Płocka i czuwać, aby cesarscy wysłańcy : 

do królewnej przystępu nie mieli i po kraju się nie 1 

kręcili bez dozoru. 
W Osieku nie wiedziano wcale, że Anna już 

wyjechała do Łomży. Słupecki i Sienieński nie za- 

stawszy jej tutaj, pognali do Łomży, dając znać do i 

Warszawy na zjazd, co się stało. Wywołało to po- ] 

płoch większy jeszcze. Zarazem jednak ulękli się 
•Mazurowie cesarza i posiali, zalecając swoim, aby 
szanowano cesarskich.· 

Przybiegłszy do Łomży, panowie deputaci na-! 

przód udali się do biskupa chełmskiego i ochmistrza 

Konieckiego, składając swe listy i domagając się 
widzenia natychmiast z królewną. 

Biskup począł im się ,tłó;naczyć, że wyjazdu 
powstrzymać nie mógł, a Koniecki mu potakiwał. 
Trudno było mocą i gwałtem hamować. 

Anna natychmiast dala tym ichmościoni posłu- 
chanie. Wyszła do nich z powagą wielką i maje- 
statem. jakby zdawna przygotowana, spokojna i 

sama zagaiła rozmowę. 
— Dziękuję waszmośeiom panom, żc-cie mnie 

od panów senatorów nawiedzić raczyli, gdyż zdaw- 
na pragnęłam o wielu sprawach rozmówić się ot- 
warcie, jako mnie i im przystało. 

Słupecki, dosyć gorący człek, wnet chciał za- 

czepić o wyjazd i o dalsze panów senatorów wzglę- 
dem Anny starania, ale królewna przerwała mu. 
— Dzisiaj o tern mówić nic będziemy; spocznij- 

cie waszmoście, ja też niedawno z podróży, potrze- 
buję trochę wytchnąć. W ieczór bliski, czasuby nam 
dziś nie stało na wszystko, co potrzeba mówić, le- 

piej więc, gdy to odłożymy do jutra. 
Słupecki i Sienieński. 7. którymi i biskup chełm- 

ski przybył razem, musieli uledz. Podano im wino 

i słodycze, ile tam znaleźć było można w zapasach 
podróżnych nieobfitych. Mówiono o drogach popsu- 
tych. o powietrzu, po wszystkich ziemiach rozsze- 

rzająccm się, o tem i owetn, nic tykając nic ważniej- 
szego. 

Królewna w ten sposób czas do namysłu pozy- 
skawszy, zatrzymała 11 siebie biskupa chełmskiego i 

potrafiła tego dokazać, czego się ksiądz Staroźreb- 
ski i po sobiti nic spodziewał i nie przypuszczał. 
Wmówiła mu bowiem, żo senatorowie go jej do bo- 

ku dodali nie dla dozoru, ale do pomocy. 
— Wy, mój ojcze, teraz i zawsze macie moje 

sieroctwo na sumieniu, powinniście bronić mnie. - 
fam że jutro, gdy do rozmowy przyjdzie, na was ra- 
chować mogę. Przemówicie za mną. pros/ę o to. 

Uiskup cheómski zdumiał się w początku, nie 
zrozumiał, zmilczał, leez w końcu i litością zdjęty 
i przekonany prostemi, ale serdeczncmi słowy kró- 

lewnej, y. owego strasznego Argusa, zmienił się na 

rzecznika. Łzy miał w oczach. Przeszedł, sam nie , 

wiedząc jak. do obozu Anny. Zwycięstwo to prawie 
nic ją nic kosztowało. 

Drugiego dnia rano biskup chełmski uprzedził J 
posłów, czekał na nich, i gdy królewna wyszła, w 

jej imieniu przemówił z wiclkiem namaszczeniem, 

użalając się, że jest zupełnie opuszczoną i zabytą 

przez panów rad koronnych, że w tym swoim sie- 

rocym stanie nawet od nich żadnego dowodu tro- 

skliwości i współczucia nic otrzymała dotąd. 
Słupecki i Sienieński, którzy wczoraj biskupa 

widzieli innym, słuchali go zdziwieni, gdy królew 
· 

na sama dodała w końcu. 
— Miałam pradziada, dziada, stryja i brata kró- ' 

lami polskimi, których dobrodziejstw wasze miło- 
ście doznaliście dosyć, a ja dziś po nich sierota nie 

miło dowodu, abyście to mieli wc wdzięcznej pa- | 
mięci. Ja w tej żałobie mej, opuszczeniu i niedoli, 

niedostatek we wszem cierpiąc, zwątpiłam już o « 

sercach ludzi. 

Słupecki, który śmielszym był, zaledwie rozpo- 
cząć zdołał wvmwki, iż panowie to złem okiem 

' 

widzieli, jako królewna poza ich wiedzą z cesarzem 

się znosiła, gdy mu przerwała. 
— Xa Boga miłosiernego i Czyż mi to może za 

złe być poczytancm, że mi cesarz, powinowaty 
mój, słowa pociechy prze swych posłów przysłał, a 

nawet, że siostry do mnie, a ja do sióstr pisywałam ! 
Wszakże wszystkie te listy i pisma, jakiekolwiek 

' 

one były, dawałam czytać panu referendarzowi i 
* 

tajemnic w nich żadnych nie kryłam. Żadnych prak | 

tyk pokątnych waszmoście nic możecie mi zarzu- 

cić, bo ksiądz biskup chełmski wie, co sie tu dzieje. 
Słupecki, który ciągle przyjmował na siebie u- 

rząd oratora, począł tłómaczyć, iż'panowie senato- 

rowie wcale o tem nie wiedzieli, że ksiądz arcybis- 
kup zaniedbał po zgonie króla uroczyście pozdrowić 
królewnę. 

1 

Złożył tedy winę na prymasa, i natycnmiasi co 

najpilniejsza była, imieniem panów rad domagać 

się począł, aby królewna do siebie przystępu wzbro- 
niła wszelkim obcym posłom i ludziom, o konsza- 

chty podejrzanym, a ze dworu swego oddaliła tych. 
co im dopomagają. Mieli posłowie na myśli Gastal- 
diego. posądzając, iż się z królewną widywał. 

Słupecki się coraz bardziej rozgorączkowywał, 
gdy mu Anna ti^ta zamknęła. 
— Cesarz jmość dobrze mi życzy, a za jego do- 

brą wolę dla mnie ja mu nie mogę zniewagą pos- 
łów jego odpłacać. \"a moim dworze nic dopuszczę 
jej; możecie waszmoście gdzieindziej ich szukać i 

ścigać. 
Zbity na chwilę z tropu Słupecki, wnet znowu 

1o Gastaldiego powrócił i począł z jakichś listów 

jego przytaczać urywki, dowodząc niebezpiecznych 
iraktyk. Dała mu się królewna wygadać spełna, 
lecz w końcu zamknęła zimno i surowo z powagą. 
— Praktyk ja żadnych nie czyniłam i nie czy 

uię, świadkiem mi ksiądz biskup chełmski, więc i 

posądzaną o nie być nie dopuszczę. 
— Za radą waszmościów gotowani iść — doda-1 

a, — ale w niewolę się zaprządz nie dam. 
Ostatnie słowa dodała tak dobitnie, iż Słupe- 

:ki zamilknąć musiał. 

Chcąc naprawić, co on popsuł, Sienieński rzekł 

agodnie, że Rzeczpospolita jak zawsze krew pa- 
lów swych i osoby do rodziny należące szanowała, 
i miała o nich pilne staranie, tak i o królewnie za- 

pomnieć nie chce i czuwać nad nią nie przestanie. 
— Daj Boże, aby się to ziściło, co powiadacie— 

)dparła Anna, — a przedewszystkiem proszę, aby- 
ście panom senatorom położenie moje i co się tu 
coło mnie dzieje, opisali i zdali sprawę wierną. 

Słupecki też łagodniejszych słów kilka do- 

zucił. 
— Nie dziwujcie się waszmość — przerwała 

nu królewna, — iż się uskarżam przed wami, gdyż 
godności mojej i krwi tej uwłacza stan, w jakim 
estem ipo dziśdzień, ja sierota, i dwór mój ubogi. 
W podróży wstyd mi moich kolebek i powoźników. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Macie pieniądze 
do ulokowania? Jeżeli 

tak, zbadajcie nasze 

Pierwsze hipoteczne 
złote bondy 

które mamy w sumach 
od $100, $500 i wyżej, 
przonoszace ładne (I pro- 
cent czyli o dwa razy 

tyle ile dostać możecie 
w jakimkolwiek banku. 
Postarajcie sit,· o spis. 

Komę Bankwthust (g 
II (A - BANK) V·* 

Milwaukee i Ashland Avee. 
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! Regulowanie s 
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® trawienia nie jest trud- g 
{ nem, gdybyście używali ;} 

Tri ner'a 
'l 

Amerykański Elixir 

Gorzkiego Wino 

Przeczyści i wzmocni u 

• wnętrzności. Pomaga w 

S trawić, uśmierza nerwu- a 

wość, zaostrza apetyt i · 

uwalnia żołądek od róż- j 
nych dolegliwości. 

® Cena $1.00 W aptekach } 
» J 

! 
» JOS. TRI NER \ 

1333-39 S. Ashland Ave. 
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Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

Xii: 414 i 415 Hom* Bank Budynek 
MUwnukeo I Aithlanri . 

Mlearknnle: 2219 THOMAS ULICA. 

[%lefon w ot. s te: Telefon w doma 
M ON ROC 3987. HUMBOLDT «177. 

Praktykuje w* iritfitklob eifducb 
Tsłuiy wam »· sorawaeL iiuona l «olat realności 

N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach 
3fie: 155 N. Clark ul. narożnik 
Randolph (Aehland IJlock) 

'okój 307, 3d· piętro. Tel. Central 7171 

W. J. LaBUY 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich «qdarh 
Wieczorem: 915 Milwaukee Avenue 

Telefon Monroe 380 

Ofls w śródmieściu 127 N. Dearborn 8t 
Pokój 1028 Unity Bldg. Tel. Central 1D5 

FRANK KLAJDA 
K0NTRAKT0R BUDOWNICZY 

tadujedomy. szkoły. kościoły 1 huJ·.· Robi r·» 
maite przeróbki oraz reparaoye. 

Ceny bnrdzo umiarkowane. 

361 Noble al., róg Blackhawk ulicy 
Tcloloj» Havuurket i!'J73 

W. Słomińska ^ 
102 Milwaukee ave. Cfcicafe, 
IAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 

Ceny umiarŁewac· 

Wyrabia chorągwie, sztandary, odsn* 
ki, szarfy, berła, pieczqeie, itd. 

obota pierwszorzędna. Odinaki Ziednoczeafc 
ro 24 cent, iak D0D-3<tda»a -* 

)R. W. S. SCHKAYR 
Pol.-Mci Lekarz i Chirurg 

pecyalnie we wszystkich cli&robtćk 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

'27 Noble uL TeL Monroe 1554 
Oodzloy ofteowe do O rano. o4 1 de I wleoedr 
kim debrae zauważyć numer don· t wnriM 

«uHt A* otkm 

Wm. Timmerhoff 
Fabrykant picrwaxorzdnyck 
CYGAR 

kład hertowrr I <i«tallemjr najrormultazeffo 
tytoniu. Telefon &elmont6M4 

2057 N. Kedzie a?e. Chicago, 1. 

MEDARD A. KUNZ 
ADWOKAT 

)kój 301 Home Bank Building 
Milwaukee i Ashland Aveuue. 

Telefon Monro« 

aktyku]e w*» wszystkich «adach usłuży wam 
w sprawach kupna i spłat realoościowycb. 

:0NRAD SE1PP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 

27ma ulica i Cottage Grore ave. 
Mm Calwt 730 i 869. CHICAG Oh 

' 

j. f. Śmietanka 
ADWOKAT 

» Weet Waahtngton aile», -t· rłftw 
Telefon Randolph 32®6 

ITIeeBOreini 30 Commercial e%l 

Teielou Soutb CbJw^o -* 


