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Londyn-Zurych, 11. lipca. — 

1 Cesarz Karol Austryacki — mo- 

* £e pod naciskiem zwycięstw ro- 

; syjskich w Galicyi, a zarazem pod 
prasyą opozycyi słowiańskiej w 

parlamencie, która już drugi ga 
binet ministeryalny obaliła w cią- 
gu trzech tygodni zamyśla zjed- 
nać sobie Słowian — powołując 
do nowego ministeryum Polaków 
i Czechów w większej liczbie. Ja- 
ki skład ma być tego gabinetu i 

kto ma być premierem — nic 
wiadomo. 

Londyn, 11. lipca."— W ponie- 
Ł # 

działek odbyła się w Berlinie Ra- 

da Rzeszy Niemieckiej — zwoła- 

na przez ces. Wilhelma, nie wia- 

domo co tam uradzono, lecz samo 

zwołanie tej Rady — jest obja- 
wem i dowodem, że sytuacja jest 
nadzwyczajnie poważne — tylko 

i bowiem w najważniejszych spra- 
wach Rada bywa zwoływana. 

* Nie ogłoszenie rezultatu obrad 

wywołuje wielkie zaniepokojenie 
i wzburzenie opinii pubł5cznej. 
Rada trwała trzy godziny — po- 
czerń cesarz konferował z kancle- 
rzem Bethmannem-Hollwegiem 
przez kilka godzin jeszcze. 

— Kanclerz Bethmanrt-Holl- 

weg wystąpił w parlamencie z 

mową swą, która stanowisko je- 
go znacznie wzmocniła — jak się 
przynajmniej zdaje: kanclerz za- 

sadniczo oświadczył, iż o pokoju 
» bez anexacyi mowy być nie mo- 

że — że wojna toczyć się musi aż 

do końca i Niemcy zwyciężą, 
niech tylko naród wytrwa; co do 

pewnych zmian wewnętrznych —. 

to rzecz musi być pozostawiona. 
rządowi — kanclerz posiada zau-. 

» fanie cesarza — godzi się na pe-τ 

wne zmiany ministeryalne, rów- 

nież przez cesarza aprobowane— 
ale na tem koniec. Odpowiedź 
Rcthrtianna-Hollwega śmiała i 

stanowcza zdaje się zaimponowa- 
ła parlamentowi — stanowisko 

kaneleTza wzmocniło się widocz- 

nie: stoją za nim radykali — przi 
ciwni mu socyatiści i klerykali : 

zapowiadają ju^ dziś, iż afera cala 

zakończy sie kompromisem. 
— Bethmaim-Hollweg oświad- 

czył w parlamencie, i i zgodzi się 
na ustąpienie swego zastępcy, dra 

Helffericha, ministra spraw za- 

granicznych, dra Zimmermanna, 
oraz pięciu członków ministe- 
ryum pruskiego: w ich miejsce 
mają wstąpić więcej pożądane o- 

sobistości. W ciągu mowy swej, 
w części, wojnie poświęconej kan- 

clerz zaznaczył, iż i Alianci wiel- 

kie cierpią trudności — Niemcy 
mogą zwyciężyć i zwyciężą — 

tylko wytrwać. Kanclerz nie u- 

piera się na pozostaniu na swem 

zaszczytnem stanowisku, lecz 

gdy idzie o służbę i sprawę ojczy- 
zny — obowiązkiem jego jest 
trwać na posterunku do ostatka— 

jak długo posiada zaufanie cesa- 

rza i jak długo cele narodowo nie 

zostaną zrealizowane. W dalszej 
części mowy kanclerz bronił po- 

lityki rządu w Polsce, *a co do 

wszelkich socyalistycznych pro- 
jektów pokoju i reform — rznd 
ich przyjąć nie ebee — dlatego, iż 
w Rosyi okazało się, że socyali- 
stów rady nie są debre i zabiegi 
ich jałowe. Dalej kanclerz ostro 

krytykował przywódcę kleryka- 
łów, Erzbergera, który swą sen- 

sacyjną mową w sobotę wywołał 
całe owe rozruszanie umysłów i 

kwesiyonował patryotyzm jego i 

jego stronników. Erzbereer do- 

magał się uznania zasady pokoji: 
bez anexacyi, reform wewnętrz- 
nych, zaprzestania blokad nura- 

.mi i rozbojów morskich: w par- 

lamcncie utworzyła si v więk- 
szość, popierająca Erzbergera. 
który przedtem porozumiał się 
we λ\ iedniu z ces. Karolem, tak 
ż.c widocznem było, że i Austrya 
domaga się pokoju... Ogółem w 

ciągli dnia wczorajszego kanclerz 

przemawiał dwa razy; po sesyi 
poseł Erzberger miał się wyrazić, 
iż wszystko co zaszli) i co kan- 
clerz powiedział utwierdza go w 

przekonaniu, że Niemcy bezzwło- 

cznie potrzebują gruntownej re- 

formy administracyjnej, by nie 
dać klice rządowej pruskiej prze- 
wodzić dłużej, tam — gdzie ni .i 

tylko całych Niemiec, lecz ludz- 

kości interesy są angażowane. 
Nacyonał-liberali odbyli po sesyi 
posiedzenie swej partyi, na któ- 
rem jednogłośnie uchwalili do- 

magać się rezygnacyi lîeihmanna 

Hollwcga. Ciicida stoi nisko — 

depresya znaczna. 

o 

WAŻNE. 

Wszystkie dziewczęta, które brały 
udział w żywym sztandarze amery- 
kańskim w pochodzie do śródmieścia 

urządzonym staraniem zawiadowcy 
polskiej stacyi rekrutacyjnej w do- 
mu Zjednoczenia, proszone są na 

bardzo ważne posiedzenie w środę. d. 
lt lipca, o godz. 7:30 wiecz. w sali 

Zw. Polek w sprawie uroczystości 
mającej się odbyć w White Sox Park. 

Kmilia Napieralska, 
Marya 1'cliacz, 
Halina Wolff. 
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Z TAYLOR, PA. 

Tanna Weronika Tufzkar 7. Taylor 

jadą? w wózku przymocowanym do 

motoreyklu, wypadła z tegoż na 

bruk uliczny w Duryea. Pa. z taka 
siła. że zabrana do automobilu, w 

celu przewiezienia do szpitala w 

Pittston, zmarła w drodze. 

Ruch w Towarzystwach. 
ZB. STANISŁAWOWA.' 

— Tow. św. Bernarda Op. gr. 329 

Zjed. odbędzie miesięczne posiedze- 
nie w czwartek, dn. 12go lipca, o 

godz. pół do ósmej wieczorem, w hali 
zwykłych posiedzeń. Zaprasza się 
wszystkich członk6w, aby przybyli na 

ê 

to posiedzenie, bo są ważne sprawy 

do załatwienia. — Tomasz J. Jasiń- 

ski, /prezes; Aleks. Nowik, v8ekr. 

prot., 14 24 Dickson ul. 

— Tow. św. Wincentego a Paulo 

nr. 221 Zjed. odbędzie posiedzenie 
półroczne w czwartek, dn. 12go lip- 

ca, o godzinie 7:30 wieczorem, w 

sali zwykłych posiedzeń. Każdy czło 

nek powinien być obecny, bo sa waż- 

ne sprawy do załatwienia. Za nieo- 

becność kara podług konstytucyi.— 
Pr. Fuhl, prezes; Ig. Lama, sekr. 

prot.,,3916 N. Christiana ave. 

Oddział św. Róży z Limy nr. 73 

Macierz Polskiej odbędzie miesięcz- 
ne posiedzenie dziś t. j. 11-go lipca 
o godzinie 7:30 wieczorem, w hali 

zwykłych zebrań. Każda członkini ma 

być obecna bo sa bardzo ważne spra- 

wy do załatwienia. Członkinie któe 
nie dostarczyli zaświadczeń spowiedź 
wielkanocnej proszeni sęi takowe do 

starczyć na tem posiedzeniu. W prze 

I ciwnym razie zostaną euspendowanl. 

j M. Wesołowska, prez; L. Kończyk 
' sekr. prot. 
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Mężczyzna miał zyzowate oczy przez 28 lat. ί 
ipodamy Jego naawisko na iądaniel 

WYLECZONE ZA JEDNĄ WIZYTĄ j 
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Mr. L. Kranp s syn, 302 Ε. lîôth St. 
Mies Helen Rieger, liKSô S. Central 

Park «venue. : 

Miss Mary Lechner, 234S & Miliard 
avenue. 

Miss A. Russel, 5239 S. Racine ave. 
Mr. Buc-kley, 5-50 S. May str. 
Mies Vera Thielen, 374β Ν. Paulina 

atreet. 
^ Miss Mary Jirsa. 3010 S. -Miliard ave. 

Miae Gabera. 1918 North Oakley ave. 
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Mr. Joe l'nsrer's son. 9324 MeMow | 
ave., South Chicago, 111. 

Mr. Albert Bru-i»tt, Route 9. St. Α.. ! 
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Mr. Frank I>u»z!;is»ky, 1401 Franklin * 

st., Michigan City, M!ch. jj 
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I avenue Davenport. Iotrn. ( 
Mr. FreJ Morrlscn, SCS Xo'rth 10 St., j 
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Największa Sprzedaż Całego Roku 

JESZCZE NIGDY PtfZEDTEM, ŻADNE Z NASZYCH SPRZE- 

DAŻY NIE MIAŁY TAKIEGO POWODZENIA JAK OBECNA. 

Wielkie tłumy zadowolonych kupujących zapełniały nasz skład, 

od czaau rozpoczęcia tej sprzedaży, i nie dziwi to nas wcale gdyż 

taniości ofiarowane są więkize aniżeli kiedykolwiek przedtem. 

1336 -1350 MILWAUKEE AVE 

Powieść z czasów Chrobrego. 

Bracia Zmartwychwstańcy 
Przez 

J. I. KRASZEWSKIEGO. 

(Ciąg dalszy). 
Zastał ją leżącą, bladą, z oczyma straszliwie 

jaśniejącemi jakiemś życiem potężnem, w gorącz- 

ce, z usty spalonemi, lecz przytomną i modlącą się. 
Rozmaite rady niewieście, któremi ją chciano itezyć 
nie pomagały. Z każdą godziną stan się pogarszał. 

Nie było naówczas lekarzy. Jedynym, co słynął 
szeryko, był biskup praski, starzec sparaliżowany 
sam, którego rady zdała zasięgnąć nie było podob- 
na, a jego przywieść — niemożliwe... 

Rzucono się wiec o pomoc do jedynego lekarza 
w niebiesiech, który mógł skinieniem życic przy- 
wrócić i uleczyć chorobę. Po kościołach wszystkich 
nakazano nabożeństwa. Z tumu przyniesiono relik- 

wie świętych, rozesłano do klasztorów, aby uroczy- 
stemi modłami błagać Boga o zachowanie życia 
królowej. 

-^Xa królu widać było smutek tak wielki, jakie- 
go od utraty Pragi nie pamiętano. Milczący siedział, 

posyłając się dowiadywać co chwila, obiecując ofia- 

ry szczodre duchowieństwu, jeśliby modlitwy jego 
zdrowie królowej przywróciły. Dzień też i noc nie 

ustawały ofiary i pieśni w kościołach. 
Królowa Emnilda. <przy której łożu zajęła miej- 

sce Ryksa, otoczona całym swym niewieścim dwo- 

rem, przywiązanym do niej, jak do matki, leżała 

cierpiąca, choć nic nie zdawało się zwiastować po- 
gorszenia. Osłabła była. skarżyła się na boleści, lec/ 
uśmiechała się do otaczających. 

Dzień i dwa przeszły bez żadnej zmiany pra- 
wie — wstępowała więc nadzieja we wszystkich, u 

się choroba sama przesili i królowa ocaloną zosta- 

nie. Ona sama nie okazywała ani trwogi, ni zbytniej 
o życie troski. 

Trzeciego dnia zażądała duchownego, f.powie- 
dzi i przygotowania na podróż wielką... Poten; 
zdała się już spokojniejszą i mniej cierpiącą, sen ła- 

godny przymknął jej powieki. Na dworze dzięko- 
wano już Bogu za ocalenie, które się pewnem zda- 
wało. Król ślubował złoty krzyż do Gniezna... 

Lecz gdy się Emnilda' obudziła, zażądawszy 
widzieć syna i wnuka, ledwie miała siłę się pochylić 
ku nim, aby ich pocałować. 

— Nie trwóżcie się — mówiła — nie płaczcie! 
Godzina moja przychodzi, idę na \epszy świat, dc 

najdobrotliwszego z ojców, pełnego łaski. Tu jestem 
już niepotrzebna, ,tam mnie spoczynek czeka i 

szczęśliwość. We śnie widziałam anioła Pańskiego, 
który mi zwiastował, że powołuje mnie ku sobie 
Ojciec niebieski. 

I sługom nakazała się przybrać w białe szaty, 
a potem pocichu modlić się zaczęła. 

Płakali wszyscy.'.. strach ogarnął znowu dwór. 
Przebyła jednak królowa i tę noc i dzień następny. 
Zaczęto się pocieszać nadzieją. 

Zwolna uchodziło, jakby wyczerpujące się ży- 
cie, siły uby\Vały, nikły, ale uśmiech spokojny z us. 

jej nie znikał. Jak w jednej części wiernych choro- 
ba ta przestrach obudzała i obawę o przyszłość, tal 
w drugich dziwne z nią rosły nadzieje. 

Bezprym, choć królowa Emnilda była dlań 
wsze łaskawa i wielekroć starała się dlań serce ojca 
ukoić, uśmiechał się dziko na wiadomość o choro- 
bie. Gheza musiał chodzić nieustannie na zwiady i 

przynosić mu wieści, które w podwórcach mógł po- 
ch wycić. 

Tak samo niespokojnie wyglądał ks. Petrck 
końca choroby, którą zawczasu osądził śmiertelną. 
Było mu równie, jak również przyjaciołom cesar- 

stwa, na rękę doczekać się zgonu królowej. Znali 
oni Bolesława i spodziewali się Odę, lu'b inną Niem- 
kę na dwór wprowadzić, a z nią ustalić wpływ ta- 

jemny Niemców, który miał przyszłość podkopać. 
Ks. Petrek posługiwał się Harnem i innymi ; 

powierzchownie smętnego wielce· udawał, przed o- 

patem z uwielbieniem mówił o świątobliwej pani, 
lecz z niecierpliwością wyglądał jej zgonu. Naprże- 
mianv, to radując się w duszy, to troskając, gdy 
wieści lepsze przychodziły, spędzał znaczniejszą 
część dnia na czatach około dworu królowej, nie 

zwracając na siebie uwagi wśród tłumu, który go 
otaczał ciągle. 

Dzień i noc niemal całą stali ubodzy ludzie u 

ścian, spoglądając na wrota, cisnąc się, gdy komor- 
nika zobaczyli. 

Ks. pisarz z innymi chodził na nabożeństwa 
błagalne i pokazywał się na nich jawnie, aby go 
tam wszyscy widzieli. 

Dnie te w trwodze przebyte, wydały się wie- 
kami... 

Królowa gasła widocznie, a otaczający jej łoże 

łudzili się jeszcze nadzieją. Czasem orzeźwiona zda- 
wała się silniejszą, przemówiła słów kilka, uśmiech- 

nęła się do Teodory· Sieciechównej, przemówiła do 

Ryksy, zbladłą ręką pogłaskała wnuka, potem opada 
ła senna, znużona i powieki jej zsiniałe zamykały się. 

Dzień jeden nie przyjmowała już pokarmu, za- 

ledwie mogąc do ust spiekłych wziąć kroplę wody 
W nocy przebudzona, ujrzawszy u stóp łoża Siecie- 

chównę, skinęła na nją. Noc to była ostatnia... 

— Teodora moja — rzekła — czas się zbliża! 

Nie łudźcie się i modlitwami nie wstrzymujcie duszy 
mojej. Ona tak pragnie ulecieć na łono ojcowskie. 
Któż wie, czy doczekam rana? Idź — proszę, po- 

wiedz ojcu swojemu, że raz jeszcze chcę pożegnać 
króla i pana mojego, niech przyjdzie do mnie! 

Zapłakana pobiegła Sieciechówna ; zbudzono 

Bolesława, który natychmiast wieść kazał się do 

królowej. / 

Zobaczywszy go, wysiłkiem ostatnim podniosła 
5ię Emnilda, ręce wyciągając ku niemu. Kazan^ 

się wszystkim oddalić, król padł na siedzenie. 

(Ciąg dalszy nastąpi)). 

Κ. DICKENS. 

KLUB PICKWICKA 

Przetłoraaczył z Angielskiego 
WŁODZIMIERZ GÓRSKI. 

(Ciąg dalszy.) 
Sam ukazał się w pokoju i wyłożył cel sweg·: 

poselstwa do pani Bardeilowej, jak następuje: 
— Przykro mi, iż robię pani subiekcyę, jak 

mówił raz pewien piekielny kucharz, kładąc starą 

babę na patelni, ale ponieważ przybyliśmy do Lon- 

dynu z moim gubernatorem i wkrótce znowu ma- 

my wyjechać, więc, jak panj widzi, nie można było 
zrobić inaczej. 

— Nie możesz pan odpowiadać za czyny pana 
Pickwicka — zauważyła pani Cluppinsowa, na któ- 

rej osyba i maniery Sama wywarły wielkie wraże- 

nie. 
— Naturalnie — dodała pani Sandersowa, r«cr.· 

cając czułe spojrzenie na kominek i w myśli obli- 

czając, ile dostanie się jej jadła, w razie gdyby 
Sam był zaproszony. 

— Λ zatem — mówił dalej ambasador, nie 

zważając na przerwanie — przyszedłem tu: primo, 
żeby wymówić mieszkanie — oto jest wymówię 
nie na piśmie ; drugo, żeby zapłacić czynsz — oto 

są pieniądze, trzecio, by prosić panią o uporządko- 
wanie naszych rzeczy, po które przyślemy; czwar 

to oznajmić, iż możesz pani choćby zaraz odnają: 
nasze pomieszkanie. Ot i koniec. 

— Pomimo wszystkiego, co zaszło — rzekła z 

westchnieniem pani Bardellowa — zawsze mówi- 
łam i zawsze mówić będę, że pod wszystkimi wzgle 
dami, wyjąwszy jednego, pan Pickwick postępował 
sobie, jak prawdziwy gentleman. Pieniądze były u 

niego tak pewne, jak w banku. 

Mówiąc to, pani Bardellowa przyłożyła chu- 

stkę do oczu.... i wyszja z pokoju ,by napisać po- 
kwitowanie. 

Sam wiedział iż najlepiej zrobi, gdy będzie mil- 
czeć. bo niechybnie dwie damy zagadają same. Po- 

przestał więc na spoglądaniu kolejno na kominek, 

ściany i podłogę, zachowując najzupełniejsze mil- 
czenie. 

— Biedna kobieta I — zawołała pani Cluppin- 
sowa. 

— Biedna istota! — dodała pani Sandersowa. 

Sam nie odpowiedział nic; zmiarkował ,iż zmie- 

lzają do rzeczy. 
— Doprawdy, że serce mi się kraje — zaczęła 

znowu panj Cluppinsowa — gdy pomyślę o takiej 
zdradzie. Nie chcę ja panu powiedzieć nic nieprzy- 
jemnego. ale pan Pickwick jest to stary brutal 

chciałabym, by był tu i bym mogła powiedzieć mu 

to w oczy. ; 
— i jabym chciał tego — odrzekł Sam. 
— Straszna rzecz patrzeć, jak ta kobieta niknie 

jak nic jej nie cieszy, wyjąwszy chyba, gdy widzi 
swe przyjaciółki, które przychodzą tu czasami, je- 
dynie by ją rozerwać — dodała pani Cluppinsowa. 
spoglądając na kominek i ser. — To szkaradnie. 

— To barbarzyństwo — dodała pani Sander- 

sowa. 

— Pan Pickwick jest bardzo bogaty i, ożeni- 

wszy się, nie dostrzegłby nawet różnicy w wydat 
kach. Tu niema nic na jego wytłómaczenie. Dla 

czego nie żeni się z nią? 
— To właśnie pytanie! — rzekł Sam. 
— \V każdym razie istnieje prawo i dla nas 

biednych kobiet, chociaż mężczyźni chcieliby źre- 

bić nas niewolnicami. Pan Pickwick dowie się <· 

tem za własne pieniądze, nim będzie o sześć mić 

sięcy starszy. · 

— Po tej pocieszającej uwadze pani Cluppin- 
sowa podniosła się i uśmiechnęła do pani Sander- 

sowej. która także odpowiedziała jej uśmiechem. 
— Więc sprawa toczy się — pomyślał Sam 

podczas gdy pani 'Bardellowa wychodziła z drugie 
go pokoju. 

— Oto jest pokwitowanie — rzekła miła wdu· 

wa — a to reszta pieniędzy. Może pan co pozwoli, 
dla rozgrzania żołądka, tak, po starej znajomości. 

Sam zmiarkował, że może coś jeszcze wywie- 
dzieć się. i przystał na propoeycyę. Więc pani Bar- 

dellowa wydobyła z małej szafki butelkę: ale była 
tak głęboko wzruszona, iż zamiast jednego kieli- 

szka, w roztargnieniu, nalała cztery. 
— Ach! co pani robi? — zawołała pani Clup- 

pinsowa. 
— A to roztargnienie! — dodała pani Sander- 

sowa. 

— O ! moja biedna głowo ! — rzekła pani Bar- 

dellowa, słabo uśmiechając się. 
Sam, jak łatwo domyślić się, zrozumiał wszy- 

stko. To też pospieszył oświadczyć, iż nigdy nic 

nie pije przed kolacyą. z wyjątkiem chyba, gdy na- 

pije się do niego dama. Nastąpiły głośne śmiechy, 
w końcu pani Sandersowa zdecydowała się uczynić 
zadość temu żądaniu i umoczyła usta w kieliszku. 

Wtedy Sam oświadczył, iż należy pić koleją, i 

wszystkie damy umaczały usta. W końcu pani 
Cluppinsowa zaproponowała toast „za powodzenie 
sprawy Bardellowa contra Pickwick" i damy wy- 

próżniły swe kieliszki; po czem stały się bardzo 

rozmownemi. 
— Sądzę — rzekła pani Bardellowa — sądzę, 

iż pan wiesz, jak rzeczy stoją, panie Weller? 
— Tak, cokolwiek — odrzekł Sam. f 
— Okropnie to, panie Weller, występować pu- 

blicznie; ale teraz widzę, iż niema innego środka; 
moi adwokaci,' panowie Doddson et ^ogg, utrzy- 

mują, iż muszę wygrać. W przeciwnym razie sam.i 

nie wiem co pocznę. 
•Jedna myśl, że pani Bardellowa może przegrać 

proces, tak głęboko dotknęła panią Sandersową, 'u 

dama ta znalazła się zmuszoną nalać powtórnie 
swój kieliszek i wypróżnić go bezzwłocznie, czu- 

jąc. jak to potem utrzymywała, iż gdyby nie miaU 

przytomności umysłu, tak sofcie postąpić, niezawo- 

dnie zrobiłoby się jej słabo. 
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