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Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. ?' 

: 11 

Dr. marla Dowiatt, 
723 W. 18ta Ulica, 

m Telefon 7083 Canal. 

Telefon Monroe 385. 

DR. F. KALACINSKI, 
688 Noble Ulica, 

róg Bndley. 
OODZ. OFISOWE: 

Do 10 rano. Od 1 do 8 po nmn 
poŁ 1 od 7 do 8 -wlecz. CHICAGO. 

KLISIKA CBIR USOICZNA, ( Wtorki i PI* 
91$ W. Marrison Str. <.Ul o 0 rano. 

Dr. W. L Koflewski, 
Fokól 10H COLUMBUS MEMORIAŁ BLDO. 

103 State St, róg Washington. Godziny: 10 do 13 
przed poi TeL Central 3018.—Anto 3617. 

1U W. Ma ULIOA. Godziny: 1 do 4 po poł. 1 
1do 9 wieczorem. Tel. Canal Ti. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

Or. E. F, Napieralskl, 
Lekarz i Chirary. 

Rezydencja i oflj 

• 182 V. 18-ta Ulica 
pom. 1 Płollpł TTT. CHICAGO. 

Dr. S. R. Pietrowicz, 
Lekarz 1 Chirurg. 

Rezydencja: 470 W. DIVlSION ULICA, 
TeL West 8S9. Ofls: 829 Milwaukee A*e. Goi* 
Ofls.: Od 1 do 21 od 7 do 3 wlecz. TeL Monroe S8S. 

Ofl«: 165 W. Blackhawk Str., róg Holt At«w 
Godz. Oflaowe: Od S do 9 rano. Tal. Monroe 342. 

Telefon 1031 Halated." 

Dr. E. Pietrzykowski, 
538 Milwaukee Avenue, 

róg Center At*. 

GODZTNT do 10tej rano, __T _ _ 

od 2iej do 9te] wlecz. CHICAGO. 

DR. W. J. SIEIINOWICZ, 
Specyalista w chorobach kobie- 
cych, dziecięcych i aknszeryi 

719 MILWAUKEE AYENUE. 
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano 

do 9 wieczorem. 
TELEFON 1652 MONROE. 

TEŁ. TABDS 695. 

Dr. H. J. Stupnicki, 
3121 S. Morgan St. 

Godziny OOsowe: 
Od 10 do 12 w południe, CblCH^O. I 
1 od 5 do 8 po południu. ^ vu,waSu> 

Dr. J\. Szwajkari, 
033 mloazkamle: 

GóS X. Ashland A Te. 
Kóe Blackhawk ul. 

Tcl. JJonroe 103®. 

Godziny: 
Do 10 przed połudn., 
i po 0 wieczorem. 

W 8zpltam Nazaretanek o 10 przed pot. 

Tti. u> mieszkaniu 48i Jlonrot. 

Dr. J.A. TRAIN, Lekarz i Chirurg 
Ofis i mieszkanie: GODZINY: 
«« NOBLE CL I SSfcJfSĄSSfc Rbz lnjtaham UL i od 6—8 wieczorem. 

CHICAGO, ILŁ. 

T. Z. Xelowski, M. D. 
były lekarz w Szpitalu Nazaretanek. 

Mieszkanie: Ofla: 

634 N, Mviii St 799 Hiltaoh A?& 
Tel. Soeley 4945. Tel. Monroc 1577. 

GODZINY: Od 4—5 i od 7—9 wlec*. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ ł CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—6 po poł. 

1 po 7-mej wieczorem. 
TELEFON M05B0E 2180. 

BiU Klinika Oczu 
■szpitalu Matki BizejzIUzaielu 

róg Łearitt al. I Haddon Are. 

W każdy Poniedziałek ł Czwartek 
o godzinie %3-ciej po południu, 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

Na ślub i to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych jest za- 

jęta przygotowywaniem się 
do tej uroczystości, jeżeli za 

tanie pieniądze można dostać 
drukowanych tyle, ile po- 
trzeba, bez pracy i kłopota? 
Przyjdźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

a pokażemy wam rozmaite 
bardzo gustowne gatunki 
papieru na zaproszenia do 
wyboru. Na żądanie reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

141-143 W. Dmsion St. 

Ofis otwarty co wie- 
czór do gods. 8mej. 

BEZKRÓLEWIE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

PRZEZ MARYĘ ŁOPUSZAŃSKĄ. 

—i ■ [(Ciąg dalszy). 
iTo rzekłszy Magdzia postawiła lampę na 5?o- 

le i wybiegła przeciwnemi drzwiami, zostawiając 
brata samego. 

Pozostał tak na czas jakiś, wsparty o stół i 

głęboko zatopiony w myślach, gdy drzwi wreszcie 

otwarły się cicho, dając przejście Ewie w towarzyst- 
wie Magdzi. 

.To jej zjawienie się tutaj, niespodziewane dla 

niego, (bo sądził, że jest w Krakowie) było czemś 
tak nadzwyczajnem, że w pierwszej chwili wziął 
je za jakieś widzenie tylko i ze wzruszenia kroku 

nie mógł postąpić. 
Ewa zatrzymała się także wśród komnaty. W 

półświetle lampy, blada i w białej sukience, wyglą- 
dała rzeczywiście jak zjawisko, kiedy szła ku niemu 

cichym krokiem, prawie bez szmeru. Nie śmał po- 
dejść, nie śmiał powitać, jakby się obawiał, by nie 

znikła. 
— Nie spodziewałyśmy się, ze waćpana dziś 

ujrzymy — rzekła Ewa zcicha, podając mu drżącą 
rękę. 

— A ja także nie sądziłem, że waćpannę zasta- 

nę tutaj — odrzeikł głośnym głosem, nieśmiało bio- 

rąc je} dłoń. 

— Magdzia mi wszystko powiedziała — ozwa- 

ła się Ewa, podnosząc wzrok na niego — i dlatego 
przyszłam, by z mojej strony także życzyć waćpa- 
mi powodzenia w nowych zamiarach i szczęścia... 

— Szczęścia? — powtórzył wzruszony. — 

Czyż waćpanna tego nie pojmujesz, że całe moje 
•zczęście zostawiam za sobą?...., 

—Więc wytrwania — rzekła Ewa, spuszcza- 
jąc oczy. 

— Wdzięczny jestem waćpannie za to życze- 
nie, będzie ono mi pociechą w niedoli. Bo o pamięć 
nie śmie prosić banita, nędzny zbieg ścigany, który 
nie wie nawet gdzie się oprze. 

— A waćpan czy także nie rozumiesz tego — 

zawołała Ewa z nagłym porywem i mocą — że mo- 

głabym — i chciałam zapomnieć tego, co z bronią 
w ręku występował przeciwko własnym rodakom 
i królowi, ale że nieszczęśliwy, żałujący ma w mo- 

ich oczach prawo do pamięci i współczucia. 
Dzwna zmiana zaszła w jego sercu od chwili 

gdy go ujrzała tutaj, tak różnym od owego świet- 

nego rycerza, /który pociągnął jej oczy w czasie tej 
pamiętnej podróży. Dziś stał oto przed nią jako 
zbieg prześladowany i ścigany, okryty chłopską 
wzruszył jej serce, Kto wie — gdyby po zawodzie 

jakiego doznała, ujrzała go teraz w dawnem poło- 
sukmaną, wybladły — wygnany nietylko z domu 

stryja, ale nawet z 'kraju rodzinnego; — i ten widoic 
żeniu, nieprześladowanego przez los, byłaby go o- 

depchnęła swoim chłodem i starałaby się ukryć jak- 
najgłębiej wszelkie ślady i uczucia lecz teraz współ- 
czucie wzięło górę nad innemi względami. 

— Panno Ewo, za te słowa chętnebym życie 
oddał! — zawołał pan Jan z uniesieniem. — Więc 
waćpanna mi wierzysz teraz? — dodał drżącym 
głosem. 

— Wierzę — rzekła ówa poważnie — wierzę, 

że waćpan teraz nie zawiedziesz ufności położone] 
w tobie — bo inaczej czyżbym była teraz tutaj? 
I jeśli nie stracę tej wiary — dodała, patrząc mu 

prosto w oczy, a dziewicza jej piękność przyodzia- 
ła się w tej chwili w królewski majestat i potęgę — 

jeżeli nie utracę tej wiary, to bądź waszmość pew- 

ny, że potrafię ocenić jego wytrwałość i poświęce- 
nie. 

To mówiąc, zdjęła z szyi mały, złoty krzyżyk 
i podając mu go, rzekła ze wzruszeniem: 

— Niech ten znak zbawienia chroni waćpana 
we wszelkich złych przygodach — i bądź pewien, 
ze modlitwy nasze będą mu towarzyszyć wszę- 

dzie. .. 

Pan Jan przykląkł,, aby wziąć ten dar z jej 
rąlc i wyrzekł z zapałem i wzruszeniem: 

— Przysięgam, że nie zawiodę wiary we mnie 

położonej, i albo zginę, albo życiem swojem zmazę 

błędy dawne. Jeżeli zaś złamię tę przysięgę, to 

niech będę uważany za ostatniego zdrajcę i nikcze- 

mnika ! 

Niedługo potem pan Jan znów jechał tą samą 

drogą, którą przybył. Ciemności tak samo jak pier- 
wej otaczały go dokoła, wiatr uganiał się po po- 

lach, świszcząc,' ale on nie spostrzegł tego, pełen 
nadziei na przyszłość, pełen siły i wytrwania. Za- 

pomniał zupełnie o swojem teraźniejszem położe- 
niu, wierzył, że zwalczy przeszkody i znów będzie 
godnym uznania w oczach stryja i wszystkich. Na 

drodes, leżącej przed nim, widział zdała promyczek, 
który mu świecić jaik gwiazda, a był to blask od 

myśli bijący o starym domu rodzinnym. 
I nietylko nie obawiał się trudów, które go cze- 

kały, ale owszem, pragnął ich, z podniesionem czo- 

łem jechał na" ich spotkanie, śmiałym wzrokiem 

przebijając otaczające ciemności. 

A tam w dali wśród ścian dworu, czerniejącego 
niewyraźnie, modlono się o jego bezpieczeństwo i 

powrót szczęśliwy... .< v •, 

(Gąg dalszy nastąpi.} 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
Specyalne tłómaczenie 

filą "Dziennika Chicagoskiego". 

A !(Dalszy ciąg.): „ <u 22) 
Pogoda jeszcze ciągle była piękną. Upał jed- 

nakowoż już zaczął dawać się we znaki przez parę 
godzin w południowej porze. Pączki zaczęły już sią 
pojawiać na gałęziach nabrzmiałych sokiem; liście 
i (kwiaty rozpoczynały roztaczać barwne swe wdzię- 
ki wiosenne. , 

Okolica przedstawiała widok tak charakterysty- 
czny w strefach północnych. Dolina rzeki Fraser 

otoczoną była lasami obfitującymi w woniejące 
drzewa północy, cedry i sosny, jakoteż owe jodły 
Douglas, których pnie mają w obwodzie po czter- 

dzieści pięć stóp, podczas gdy ich wierzchołki 

wznoszą się przeszło sto stóp nad ziemią. Tak la- 

sy jak i dolina obfitowały w zwierzynę i Jan mógł 
niebardzo zbaczając z drogi, codziennie zaopatry- 
wać ikuchnię w świeże zapasy. 

Okolica cała też nie wyglądała jak pustynia. 
Tu i owdzie widniały wioski, w których Indyanie 
żyii w stosunkowej przyjaźni z anglosaskiemi wła- 

dzami. W górę i w dół rzeki przepływały formalne 

ilotyle łódek indyjskich (canoes) drzewa cedro- 

wego, które sam prąd rzeki pędził z biegiem wody, 
a przeciw biegowi trzeba było używać wioseł i 

żagli. 
Często też napotykano gromady Czerwonos- 

korców wędrujące na południe. Ci indyanie, owinię- 
ci w białe swe wełniane płaszcze, wymieniali kilka 

s-łów z p. Kaskabelem, któremu udawało się nieraz 

zrozumieć, co mówili. Posługiwali się oni bowiem 

szczególnym dyalektem "Czinuk",który jest miesza- 

niną języka francuzkiego, angielskiego i krajowego. 

— Patrzcie! — wołał wtedy, — któżby pomy- 

ślał, że umiem "po czinucku"! Znowu język, którym 
mogę się rozmówić, chociaż nigdy go się nie uczy- 

\cm! 

"Czinuk" istotnie nazywa się jęryk', którym 
mówią w zachodniej Ameryce, jak powiadał Ro-No, 
i którym- posługują się iróżne szczepy w owych okj- 

licach az do prowincy; Alaski. 

W owym czasie, kiedy już pora czepła dość 

dawno się rozpoczęła, zimowe śniegi poznikały już 
zupełnie, chociaż niekiedy pozostają do ostatnich 

dni kwietnia. Podróż tedy odbywała się pośród o- 

koliczności sprzyjających. 
P. Kaskabel nie nadużywając siły swych ko- 

ni, przecież popędzał je, o ile to z rozsądkiem się 

zgadlzało, 'gdyż pragną? jak najprędzej wyjść z 

brytyjskich posiadłości. Temperatura stopniowo 
się podnosiła i świadczyły o tem chociażby coraz 

to liczniejsze roje komarów, które wkrótce stawa- 

ły «się nieznośnymi. Trudno było uwolnić od nich 

"Pięknego Wędrowca", chociaż1 dla) ostrożności 

wieczorem, po zapadnięciu zmroku świateł nie pa- 
lono. "*' 

— Szkaradne stworzenia! — zawołał pewnego 
razu p. Kaskabel, nadaremnie opędzając się z u- 

przykrzonych owadów. 

— Chciałbym też wiedzieć, po co na świecie 

istnieją te przebrzydłe muszki. — zapytał się Sander- 

— Istnieją po to, aby nami się najadać — od- 

rzekł Clovy. 
— A zwłaszcza, ażeby najadać się Anglikami 

•mieszkającymi w Kolumbii, — dodał p. Kaskabel. 
— A więc, dzieci, zabraniam stanowczo zabijać ja- 
kiegokolwiek komara! Nigdy ich nie będzie zbyt 
wiele dla mylordów angielskich, i to dla mnie jest 
pociechą! 

W tej części podróży strzelba naszego strzelca 

większe miała powodzenie, niż kiedykolwiek. Zwie- 

rzyna, często sama "stawała", a zwłaszcza jele- 
nie, które wychodziły z lasów na płaszczyznę,ażeby 
gasić pragnienie chłodną wodą z Fraseru. Przy po- 

mocy swego nieodstępnego Wagrama, Jan zdołał 
ubić kilka sztuk, nie potrzebując schodzić z drogi 
więcej, niż pozwalał rozsądek, — co napełniłoby o- 

bawą jego matkę. Sander niekiedy z nim się wybie- 
rał i próbował strzelać pod okiem brata; trudno zaś 

byłoby rozsądzić, który żwawiej lub więcej krętemi 
drogami się uganiał: młody myśliwy, czy też jego 
piesek. 

Tymczasem Jan po ubiciu niewielu jeleni był 
trik szczęśliwy, że pewnego dnia powalił bizona. 

Przy tej sposobności, co prawda,, znalazł się w pra- 
wdziwem niebezpieczeństwie; zwierz bowiem, ra- 

niony tylko pierwszym strzałem, pędził ku niemu, 
a on zaledwie zdążył wpakować mu drugą kulę w 

łeb, nim bizon mógł go obalić i potratować racica- 

mi. Łatwo sobie wyobrazić, że nie opowiadał o 

szczegółach tej przygody. Ponieważ zaś zwierz 

padł w odległości kilkuset stóp od Fraseru, przeto 
trzeba było podprowadzić tam konie, by zaciągnęły 
do woza olbrzymiego bawołu, którego bujna grzy- 
wa czyniła go niemal do lwa podobnym. 

Czytelnik wie, jak pożytecznym jest ten prze- 
żuwacz dla Indyanina, który nigdy nie waha się 
wyruszyć na niego z oszczepem lub strzałami. Ze 

skóry jego robią się posłania w wigwamie, odzież 

dla rodziny; niektóre z tych "ubrań" sprzedają się 
po dwadzieścia piastrów. Mięso zaś krajowcy suszą 

na słońcu a potem1 tną w długie płatki: znakomite 
to są prezerwy na czasi głodu. « *. -i 

? j[Oąg dalszy nastąpi.)] 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 

można nabyć następująco 
książki: 

Dziecię Maryi. 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1-00. 

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. 
Nagiel. Cena 50c. 

Kłopoty Chińczyka 
w Chinach, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75c. 

powieść z r. 1863, przez A. de Lamo. 
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, 

Na łono matki. 
Powieść na tle amerykańskiego, 
życia, opracował ks. A. Tło- 
czyński. Cena w oprawie 60o, 

Po roku 
1830, 

z "Tułaczów", B. Bole sławi ty (J. I, 
Kraszewskiego), opowiadanie hiatory- 
ryczno. 

Cena w oprawie 75c. 

Przygody Pana 
Marka Hinczy. 

Rzecz z podań życia etaroszla- 
cbeckiego, spisana przez J. I. 
Kraszewskiego. 

Cena w oprawie 75o. 

opowieść historyczna z czasów Ja- 
na Sobieskiego przez Teresę Ja- 
dwigę. Cena w oprawie 50c. 

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

Cena w oprawie 75c. 

Obrazki i humoreski przez autora 

"Kłopotów starego Komendanta". 
Cena w oprawie 75o. 

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

i jego 301etnie dzieje. 
Opracował Henryk 
Nagiel. Cena 50c. 

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

Cena 60c. 

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

Cena 50c. 

Z każdem zamówieniem pocztowem przysiąc 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 SU CHICAfiO UL 


