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Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. 

Dr. mar ja Dowiatt, 
728 W. 18ta Ulica, 

m Telefon 7082 Canal. 

Telefon Monroe 385. 

DR. F. KALACINSKI, 
628 Noble Ulica, 

róg Bradley. 
•ODZ. OFTSOWE: 

l>o 10 rano. Od 1 do 8 po num a nr» 
poł. i od 7 do S wi«cz. CHICAGO. 

MUSIKA CU IR UR GICZHA, (Wtorki 1 Pi* 
8i» 1P. Harruon Str. (tki o 9 rano. 

Dr. W. i. Knflewski, 
Pokfy 101! COLUMBUS MEMORIAŁ BLDO. 

103 State St.. r6j Washington. Godziny: 10 do 13 
freedpoł. TeL Central 36131—Auto 3617. 
ty JF. ista ULICA. Godziny: 2 do 4 po poł. 1 

T do 9 wieczorem. TeL Canal 73. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

Dr. E. F. Napieralski, 
Lekarz i Chirurg. 

Rezydencya i ofia 
• 682 W. 18-ta Ulica 

pom. Ashland 1 Paulina Ul. CHILAbO. 

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

Rezydencya: 470 W. DIYISION ULICA, 
TeL West 8S9. Ofis: 529 Milwaukee Ave. Goda 
Ofla.: Od 1 do 2 i od 7 do 8 wiecz. TeL Monroe 8U8. 

Ofla: 185 W. Black hawk Str., róg Holt Ave. 
Godz. Oflsowe: Od 8 do 9 rano. Tel. Monroe 342. 

Telefon 1031 Halsted. 

Dr. J\. Piefrzykowski, 
633 Milwaukee Avenue, 

róg Center Ave. 

GODZINY do lOtej rano, _ 

od 2tej do 9tej wlecz. CHICAGO. 

DR. W. J. SIEMINOWICZ, 
Specjalista w chorobach kobie- 
cych, dziecięcych i akuszeryi 

719 MILWAUKEE ATENUE. 
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano 

do 9 wieczorom. » 

TELEFON 1652 MONROE. 

TEŁ. TARDS 605. 

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

Godziny Ofisowe: 
Od 10 do 12 w południc, J>» CblCfliTO. 111. 
1 od 5 do 8 po południu. ^ vuiva$u, iu. 

Dr. U. SzwajRart, 
Ofis 1 mleezkamlo: u Tel. Monroe 10S9. 

G5S y> Ashland Are. 
Róg Bltckhawk ul. 

W Szpitalu Nazaretanek o 10 przed poł. 

Tel. to mitntaniu iti 1/onroe. 

Dr. J.A. TRAIN, Lekarz i Chirurg 
Ofle i mieszkanie: GODZINY: 

«£ ?t»ble ol | 8S£/S?l££& Róg Ingtaham Ul. " 
lod W wWbokid. 

CHICAGO, ILL. 

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

Mieszkanie: O&e: 

£34 S, Misll St 709 Inlii kv.> 
Tel. Seeley 4045. Tel. Hoaroe 1577. 

GODZINY: Od 4—5 I <xl 7—9 wlecz. 

Godziny: 
Do 10 przed połndn., 

1 po o wieczorem. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 3—12 rano. Od 2—5 po poł. 

ł po 7-mej wieczorem. 
— TELŁKON MOSBOE 24S0. — 

Dr. T. Drozdowicz, 
LEKARZ I CHIRURG. 

mietzkanle: 230 A?Si Centa? Am 

Godziny ofiaowe: 
Od 9 do 12 rano 1 od S do 8:90 wleczona. 

Specjalista na choroby skórne, w«m> 

ryczne i moczo-płeiow®. 

Po co pisać 50 
albo lóp za- 

proszeń? 

Na ślub i to w czasie, 
kiedy kaftda chwilka, 
narzeczonych Jest za- 

jęta przygotowywaniem się 
do tej uroczystości, jeżeli za 

tanh& pieniądze można dostać 
drukowanych tyle, He po- 
trzeb*, bu pracy i kłopotu? 
Przyjdźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

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

141-143 "W. DWision St. 

Ofls otwarty co wie- 
czór do godz. 8mej. 

BEZKRÓLEWIE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

PRZEZ MARTĘ ŁOPUSZAŃSKĄ. 

.(Ciąg dalszy). ŁŁO) 

Jesień już rozpoczęła się piękna, łagodna; wie- 

czory prawie były tak ciepłe, jak letnie. Jednego 
właśnie takiego wieczoru wszyscy zebrali się pod 
dużą lipą przed gankiem: był proboszcz, pan An- 

drzej, a wkrótce nadjechał pan Źelski. Słońce chy- 
l:2o się już za ciemną wstęgę lasów, bydło wracało 

z pola, a chorąży, tylko co powróciwszy od gospo- 
darstwa, zmęczony, rozkazał podać miodu. 

— Co tam słychać, panie Żelski —rzekł, o- 

bracając się do gościa, który zawsze prawie przy- 
woził nowiny ze świata. 

— Król nasz do Rewia się wybrał, dla widze- 

nia się z rodzicem swoim — ozwał się pan Tomasz 
— a tymczasem Tatarzy spadli na Ruś.... 

— A czy wysłano gońca do króla? — zapytał 
chorąży żywo. 

— A jakże, wysiano; dognał go już niedaleko 

Wilna, lecz król dalej pociągnął, a gdy hetman dru- 

giego wysłał, to odpisał przez niego, że hetman i 

senatorowie powinni sami obmyślić środki ku obro- 

nie kraju. 
— I to ma byc król! — zawołał chorąży obu- 

rzony. — Obojętnie jedzie dalej, gdy groźba stra- 

szna wisi nad krajem. A nie wiesz waszmości, czy 

Tatarzy wpadli licznym zagonem? 
— Podobno dawno już nie wMziano tak wiel- 

kiej nawayły tatarskiej, jak teraz. Spustoszywszy 
•okolicę, stanęli pod Lwowem i Tarnopolem i tam- 

tejsi panowie na gwałt gromadzą przeciwko nJm 

hufce..,. 
— Ot, bieda — mówi chorąży irasoDiiwie — 

opierając głowę na ręku. 
—To jest co się zowie periculum in mora — 

dorzucił pan Źelski. 
— I wartoż to było tyle trudów ponosić dla o- 

biortł tego Zygmunta — ozwał się po chwili chorą- 

ży — kiedy w nim już niema widocznie ani kropli 
zacnej krwi jagiellońskiej — pozostała tylko wod- 

nista krew niemiecka, czy tam szwedzka, co na je- 
<ino wychodzi. 

— Dlatego tez nie możsa winić tak bardzo tych 
którzy za innym kandydatem do tronu obstawali— 
ozwał się proboszcz. 

— Tak, nie można ich winić o to — odparł cho- 

rąży — lecz dla tych, którzy orężnie występują 
przeciwko koronowanemu królowi i którzy później 
nieprzyjaciołom kraju ułatwiają ucieczkę z więzie- 
nia, aby nowe zawichrzenia wszczynali, dla takich 

niema przebaczenia! Niema na nich co liczyć, bo 

okazując upór w złem, zdają się igrać z gniewem 
starszych, nie troszcząc się o to, że ich potępiają 
wszyscy uczciwie myślący. Choćby się nawet zmie- 

nili napozór, jabym już im nie wirzył. Im się może 

zdaje, że nabroiwszy, naprawią wszystko, gdy nie 

oglądając się, rzucą się w jakąś śmiałą imprezę, któ- 

ra ma zagładzić niby ich dawniejsze sprawy. Ale 

tak nie jest — to może wystarczyć ludziom lekkim, 
ale nie poważnym' i doświadczonym, którzy dobrze 

wiedzą, co wart taki słomiany ogień.... 
Ewa na te słowa chorążego ścisnęła tylko pota- 

jemnie rękę Magdzi i o-bie westchnęły smutnie. 

Ws-zyscy też umilkli na czas jakiś i nikt nie śmiał 

pierwszy przerwać ciszy. 
Aż wreszcie pan Zelski zbliżył się do panien, 

aby je jak zwykle bawić swą rozmową, ale obie od- 

powiadały mu jakby z roztargnieniem. Od pewnego 
czasu zaczął on spostrzegać wreszcie, że Ewa nie- 

bardzo go chętnie widzi i jakieś niejasne domysły 
poczynały snuć się po jego głowie, ale że był z 

łych, którzy niełatwo tracą nadzieję, więc^przybrał 
inną taktykę: 

— Widziałem się teraz z kilkoma, którzy po- 
wrócili z zagranicy — rzekł do Magdzi, ale żaden 

jakoś nie słyszał o bracie waćpanny 
— Kto wie, może on przybrał inne nazwisko 

— odrzekła Magdzia umyślnie. 
— Być może, nie wiem — odparł pan Żelski — 

i dodał, zaczynając z innej beczki — czy wiedzą 
waćpanny, że paru z moich znajomych, którzy byli 
na Szlązku i w niemieckiej ziemi, pożenili się z 

Niemkiniami. Mają one być wielce urodziwe, jak 
słyszę. 

— A waipan ich nie widziałeś? — spytał pan 

Andrzej. 
— Nie, ale ludzie mi mówili — odrzekł pan 

Źelski, spoglądając ukradkiem na Ewę, która nagle 
wstała i odeszła do swego pokoju. 

Magdzia była tak zła na pana Tomasza, że le- 
dwie raczył półgębkiem mu odpowiadać, a gdy nie- 

fortunny kawaler się oddalił, rzekła półgłosem; do 

pana Andrzeja: 
— Nieznośny człowiek! Po każdej jego bytno- 

ści mam tylko kłopot z Ewcią, która, nasłuchawszy 
się jego nowin, Bóg wie co później sobie wyobraża. 

— A ja myślałem, że pannie Magdalenie wpadły 
w oko jego wąsy węgierskie —rzekł pan Andrzej z 

■uśmiechem. 
— Waópan także jesteś nieznośny! — odparła 

Magdzia, odwracając się od niego; — wiesz bardzo 

dobrze, że go obie nie lubimy...Choć co do je- 
go wąsów — dodała pokrnie — to są bardzo piękne 
i waćpan tylko przez zazdrość im przyganiasz. 

— Nie jestem tak chciwym, bym zazdrościł 
człowiekowi jedynej jego ozdoby. 

— Wstydź się waćpan być tak złośliwym! — 

zawołała Magdzia, śmiejąc się mimowoli. — Ach 
ten Janek, ten Janek, co jemu- się stało, że nie wra- 

ca? — dodała po chwili, ■— No, ale. jak przyjdzie, 
dopiero będę łąjąć! , jj- 
; i (CUg nastąpŁy, •. 

; J # r-. 
—1 . • 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
Speoyalne tlómaczenie 

dla "Dziennika Chicagookiego' 

;(Daiszy caąg.j ,( ... v±) 

A czyż nie było to powtórzeniem to- 

go, co kilka lat przedtem działo się w Australii i 

Kalifornii? , !./!?■; 
— Ojczulku, — rzekła Napoleona, — a prze^ 

cież nieźleby było dla nas znaleźć po drodze wielką 
bryłę złota! 

— A cobyś ty z tern zrobiła, mała? 
— Ccby zrobiła? — odrzekła Kornelia. — Da- 

łaby ją swojej kochanej mamusi, a ja już umiała- 

bym ją zamienić na monetę! 
— A więc trzymajmy oczy otwarte, — rzekł 

Clovy, a będziemy musieli coś znaleźć, chyba że... 

— Chyba że nic nie znajdziemy, chciałeś po- 
wiedzieć, — rzekł Jan. — I tak to będzie z pewno- 

ścią, mój Clovy; skarbona złota się wypróżniła, cał- 

kiem wypróżniła aż do dna. 
— Ale ba! — odrzekł sanaer. — UDaczymy i 

— Dosyć tego, dzieci. — zawołał p. Kaskabel 

swym tonem jak najbardziej stanowczym. — Zaka- 

zuję każdemu z was wzbogacać się w taki sposób. 
Złoto zbierane na ziemi angielskiej! Fe! Przejdźmy; 
przejdźmy, powiadam, nie zatrzymując się, by pod- 
nosić bryły złota nawet gdyby były tak duże jak 
głowa 'Clovy'ego! A gdy się dostaniemy do granicy, 
to choćby nie było tablicy z napisem: "Uprasza 
oczyścić nogi", to my przecież, kochane dzieci, tak 

gruntownie je oczyścimy, ażeby na nich nie zostało 

ani ziarenka pyłku tej ziemi kolumbijskiej f 
Zawsze ten sam, ten Cezar Kaskabel 1 Zresztą 

nie miał o co się kłopotać. Prawdopodobną było 
rzeczą, że nikt z jego towarzyszy podróży nie bę- 
dzie miał sposobności znalezienia chociażby naj- 
mniejszej okruszyny złota. 

Pomimo tego i bez względu na zakaz p. Kaska- 

bela, nieraz uważnie się rozglądano w czasie po- 

chodu. Każdy niemal krzemyk budził u Napoleony, 
a zwłaszcza u Sandera, podejrzenie, że wart jest 
tyle złota, ile waży. A dlaczegożby nie? W liczbie 

krajów obfitujących w złoto, czyliż Północna Ame- 

ryka nie stoi w pierwszym rzędzie? Australia, Ro- 

sya, Wenezuela i Chiny idą za nią dopiero. 
Tymczasem rozpoczęła się pora dełszczowla. 

Codziennie już padały deszcze, a pochód stawał się 
coraz uciążliwszy. , 

Indyjski przewodnik gnał konie, ile zdołał. O- 

bawiał się, że rzeczki i potoki wpadające do rzeki 

Fraser, dotychczas; niemal wyschnięte, nagle się na- 

pełnią, a w jakiż sposób będzie można je wtedy 
przekroczyć? "Piękny Wędrowiec" mógł się nara- 

zić na to, że stanie bezradny na kilka tygodni tej 
pory deszczowej. Należało przeto śpieszyć się, ile 

zdołano, by się wydostać z doliny Fraseru. 

Powiedzieliśmy już, że krajowców w tych 
stronach nie potrzeba było się obawiać, odkąd Czi- 

likotów wypędzono na wschód. Tak było istotnie; 
były jednakowoż niektóre srogie zwierzęta, — a 

między niemi niedźwiedzie, — z któremi spotkanie 
mogłoby się stać niebezpiecznem. 

Doświadczył tego na sobie Sander, przy spo- 

sobności, kiedy o mało co drogo nie przypłacił 
swego nieposłuszeństwa ku ojcu. 

w LAS ZA PTASZKIEM. 

Było to popołudniu 17 maja. Zatrzymano się 
jakich pięćdziesiąt kroków za pewnym potokiem, 
który nasi wędrowcy suchą nogą właśnie przejść 
mogli. Potok ten o głębokiem korycie mógłby był 
.stać się przeszkodą nieprzebytą, gdyby przez nagłe 
wezbranie wód zamienił się w rwący strumień. 

P-rzystanek miał trwać dwie godziny. Jan wy- 

ruszył naprzód na polowanie; Sander natomiast,'" 
chociaż mu polecono nie opuszczać obozowiska, 
przeszedł napowrót przez potok i ruszył drogą, nie 

zabierając nic ze sobą prócz sznura kilkanaście stóp 
długiego, owiniętego w ikoło pasa.. 

Chłopiec miał pewien cel przed sobą: zauważył 
był w podróży pięknego ptaka o pstrem ubarwieniu, 
zamierzył go gonić tak, by odkryć jego gniazdo;., 
przy pomocy sznura zaś miał nadzieję dostać się 
łatwo na -drzewo, ażeby; je zabrać. v 

(Ciąg dalszy nastąpi.), | 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 

można nabyć następująco 
książki: 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1.00. 

Dziecię Maryi. 
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 75o. 

powieść z r. 1863, przez A. de Lamo- 
the. Tłómaczył F. K. 

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

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 50c. 

z "Tułaczów", B. Bolesławity (J. I. 
Kraszewskiego), opowiadanie history- 
ryczne. 

Cena w oprawie 75a. 

Rzecz z podań życia staroszla- 
checkiego, spisana przez J. I, 
Kraszewskiego. 

Cena w oprawie 75o. 

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

Powieść z życia ludu polskie- 
fo w Wielkopolsce, napisał 

Machnikowski. 
Cena w oprawie 7oc. 

Obrazki i humoreski przez autora 
"Kłopotów starego Komendanta". 

Cena w oprawie 75c. 

i jego 301etnie dzieje. 
Opracował Henryk 
Nagiel. Cena 60c. 

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

Cena 50c. 

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

Cena50c. 

Z każdem zamówieniem pocztowem przysłać trzeba 

pieniądze czy to przez pocztowy "money order" lub lia£ re- 

gestrowany. Pieniądze w mniejszych kwotach niż dolara 
można przesłać w znaczkach pocztowych jedno Jub 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 PiMshing Co., j 
141=143 W. Diyision SL, CHICAGO UL 

■f 


