
ZYZOWATE OCZY 
sprostowane bez noża. 
Tanna Róża Kitowska z p. n. 683 Center 

Avenue mówi:-"Doktór Carter sprosto- 
wał moje oczy przed dwoma laty bez bólu 

lub bandaży. Dzisiaj moje cczy są w j*k 
najlepszym stanie". 

DR. F. 0. CARTER, 
182 STATE UL. 

Jedne drzwi na północ od składu "The 

Faip". Drugie piętro. 
Godz. ofiis.: Od 9 rano do 5:30 wiecz.;we Wtorki 

1 Piątki aZ do ftS wiccz.; w .Niedzielą od 11 do i. 

do mnie jelelt cierpicie ca Jakiy 
ri/flOZGin kolwiek chorobą oka. Jestem 

JJ doświadczonym okulistą, wiąo 
n iedno okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebne medycyny. 
Leczą choroby uezu, oczu, | 

fardła i płuc, oraz wszelkie do- 
e^llwoeci mążczyzn, niewiast 

1 dzieci. Egzaaiinacja darmo. 

Prof. Dr. A. Ramser, 
456 Milwaukee At. blisko Chicago Ar. 
Gdzie koło 
i światła się 

obracają. 

Godz. ofisowe:—od fltej rano do 9tej 
wiecz. każdego dnia; w Kiedzielq 
od 9tej.rano do Sciej po pohidnlu. 

Dr, Geo. Hulla 
Polski 
Dontvsta 

Dóbr?.® wykonu- 
je wszelkie pra- 
co podług najno- 

ł po najniższych cenach. 

606 West 18* ul., L^unCJ. 
Godziny ofisowe: od Sej rano do 9 tviecz. 

W Niedziele od S rano do 12 w południe. 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA, 

Doórzo wykonuje wszelkie prace podia? najnoT* 
ssego systemu, i po najr.itszej cenie. 

538 MILWAUKEE AYE. i CENT EH* 
Godziny ofisowe: od 3 rano do 9 wiecz. 

w Niedziele o u 9 raco do 4 po poL 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

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

i po 7-mej wieczorem. 
— TELŁFOS EUSUOfc 2430. — 

Baia Klinika Oczu 
rój Learitt ul. i Haddon Atc. 

W każdy Poniedziałek i Czwartek 
o godzinie ^3-ciej po południu. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz i Chirurg. 

441 Noble St. Tel. Monroe 1554. 
Specjalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli w*s inni nie ule- 
cza przyjdźcie do mnie. — Godziny ••fisowe: 
do 9 nno, od 1—9 wiec*. Proszą dobrze zau- 

ważyć nr. domu i przyjść wprost do ofisu. 

DR. F. H. BOOTH, 
281 W. SOUTH AYEiNUE. 

Telefon Honroe 605. 
Godziny ofisowe: rano do godziay 9:30, po 

południu od 12-1 i 5—7. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 0 rano do 8 wiecz. 

1791. Diiision St. & m 

św. Wincenty nakarmiający sierotki. 

TIGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEROTA" na korzyść 
sierotek polskich poaopiekaSW. WINCENTEGO. 
To pisemko powinno znajdować się w każdym 
polskim domu. Zaprenumerować można każdego 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie pu 
numer okazowy, kt6rv chętnie wysyłamy za dar 
ma Adres: -'SIEROTA" 

81 IjMGRAHAM ST., CHICAGO, ILL. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce ktdry podaje codzienni* «wo> 

cyrkulaoyf. 

BEZKRÓLEWIE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

PRZEZ MABYĘ ŁOPUSZAŃSKĄ. 

(Ciąg dalszy). ""V 

— Odwiedziłem także grób ojca w Ołomuńcu 
— opowiadał dalej pan Jan, i pierwszy raz wtedy 
przyszło mi na myśl, jak ciężko musiało mu być u- 

niierać na obcej ziemi, zdała od< wszystkiego, co 

miłował O, ten grób samotny i opuszczony wie- 

le mi powiedział —- nigdy z ust żyjących ludzi nie 

słyszałem tego! Nieraz ciężko mi było na obczyźnie 
a zwłaszcza tęsknota gryzła mię okrutna, alem się 
dużo nauczył, a to, co widniałem gdzieindziej/spra- 
wiło, żem zaczął więcej cenić to, co mamy u siebie 

w domu. Przekonałem się, że nigdzie nie jest tak 

dobrze jak u nas, ale u nas. mało jest takich, coby to 

ocenić umieli. I ja byłem podobny do innych, lecz 

to, com przeszedł w ostatnich czasach, otworzyło 
mi oczy i poznałem w czem błądziłem dotychczas.. 

Magdzia patrzyła na niego gdy mówił i dopie- 
ro teraz zwróciła uwagę na zmianę, jaka w nim za- 

szła. Ruchy jego, choć zawsze energiczne i żywe, 
rtały się mniej porywcze, wyraz twarzy był sPokoj- 
ny i zamyślony, tylko w oczach skupiła się cała du- 

sza^ skryty w nich,tlejący ogień,w chwili gdy zaja- 
śniał w pełnym blasku, tem potężniejsze czynił wra- 

żenie, że nie rozpraszał się w drobnych cybuchach 
jak dąwniej, lecz płonął jakimś głębokim,wewnętrz- 
nym żarem prawdziwego, trwałego zapału. Z całej 
postaci jego przemawiała teraz męzka wola i Pano- 

wanie nad sobą; nie był to już koń wichrowaty — 

spokojna, pewna siebie siła widniała w każ dem jego 
spojrzeniu....., 

W parz dpi potem wrócił chorąży, a po nim 

zaraz kasztelanowa przybyła z Krakowa wraz z 

Ewą. Chorąży, nie domyślając się roboty Magdzi, 
zdziwił się a zarazem ucieszył bardzo temi odwie- 

dzinami. Dziewczęta tymczasem wymknęły się do 

sypialni Magdzi i zaczęły z sobą mówić po cichu i 

z bardzo wielkiem zajęciem. 
Ewa, wysłuchawszy blada i wzrustzona szcze- 

gółowego opowiadania Magdzi, uczuła się tak win- 

ną, że darować sobie nie mogła teraz owej niewiary, 
jaką okazywała względem pana Jana. 

— Boże — wyrzucała sobie w duchu — więc 
ja byłam tak niesprawiedliwą, niegodziwą, że go 

posądzałam o złamanie wiary, wtedy kiedy życie 
jego było w niebezpieczeństwie! O! nigdy sobie 

tego nie daruję! 
I na myśl, że mogła być tyle okrutną, zanio- 

sła się płaczem, przez długi czas nie mogąc się 
uspokoić. 

Ale po owym wybuchu skruchy nastąpiło u- 

czucie jakby zawstydzenia i nieśmiałości, a kiedy 
Magdzia rzuciła myśl, że jutro będą. mogły zoba- 

czyć się z panem Janem, ona, ukrywszy twarz na 

jej piersi, wyszeptała: 
— Nie, nie teraz jbszcze — nie będę mogła 

mu w oczy spojrzeć!... : 

— Dlaczego ? — spytała Majgdzia. j 
r I) 

— Bom .przedtem o nim wątpiła.... 
— Więc dlatego powinnaś starać się jak naj- 

prędzej wynagrodzić krzywdę, którąś mu tem wy- 

rządziła. Bo czyż nie czujesz jak go skrzywdziłaś, 
posądzając o niedotrzymanie słowa? 

— Och, czuję, czuję dobrze... i dlatego mi 

tnk ciężko teraz się z nim spotkać — odrzekła E- 

wa, zakrywając oczy. 

— Dziwna bo ty jesteś, Ewciu — rzekła Mag- 
dzia żywo — ja na twojem miejscu nie wahała- 

bym się ani chwilki, gdybym czuła, że mam do na- 

prawienia wyrządzloną komuś> ni^pirawrejdliwość. 
Ewcia spuściła głowę, pomieszana i zawsty- 

dzona; na twarz jej chwilami występował silny ru- 

mieniec — i zdawało się, że walczy sama z sobą. 

Maigdziaj, zostawiwszy ją z własnemi myśla- 
mi, odeszła do kasztelanowej, której opowiedzia- 
ła o tem, co nabywała swojtyni kłopotami. Wie- 
czorem przyjechał pan Andrzej, który pełnił teraz 

obowiązki posła pomiędzy Lipińcami a Bobrowi- 

cami, z czego zdawał się dość zadowolonym. Za- 

stawszy Magdzię samą w pokoju, rzekł, zbliżając 
: :*£ do niej, ze wzrokiem pełnym prośiby: 

— Panno Magdaleno, sądzę, że moj'e, wierne 

służby warte są jakiego takiego uznania. Czy tak? 

Czy mam słuszność? 

— Czekajno wasz mość — przerwała Magdzia 
żywo — pierwej trzeba z tymi dwojgiem dopro- 
wadzić do ładu, a to widzę, że znów' zaczynają się 
dawne cer>egiele. Wiecznie coś wymyślają, byle 
tylko sobie i innytm głowę klęcić. A na uznanie 

vasług waćpana będzie jeszcze dosyć czasu, zwła- 

szcza, iż widzę, że zaczynają one waćpana wbijać 
w zarozumiałość... t 

— Choć to źle przypominać, ż© się było chwa- 

lonym, aHe śmiem zwrócić uwagę, że* panna Mag- 
dalena sama była innego zdania o mnie... 

— Co tam masz waćpan przypominać; pewnie 
ie jeślim chwaliła, toś waszmość zasłużył, bo ja 
darmo nigdy nie chwalę. Ale ja waópanu także 

.przypomnę przyisłowie: "Próżna chwała w kącie 
stała." 

To mówiąc, pusta dziewczyna wybiegła z po- 

kcju, zostawiając go sanfego. 

[(Ciąg dalszy nastąpi.)] x V*A 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
Specyalne tłómaczenie 

dla "Dziennika Chicagoskiego". 

(Dalszy ciąg.). 87) 
Co do papierów, to żadnych nic znaleziono, 

prócz notatnika z niewielu notatkami pisanemi czę- 
ścią po rosyjsku., częścią po francuzku. Nic tam nie 

było, co mogłoby posłużyć do identyfikowania nie- 

znajomego. 
Tegoż rana około godziny dziewiątej powie- 

dział Jan: 
— Ojcze, mamy jeszcze do spełnienia obowią- 

zek w obec niepochowanych zwłok. 
— Masz słuszność, Janie, pójdźmy. Może też 

przy nim znajdziemy jakie dokumenta. Clovy, 
pójdź także i zabierz ze sobą kilof i rydel. 

Zaopatrzeni w te narzędzia i nie zaniedbawszy 
j zaopatrzyć się w broń także, wszyscy trzej wyszli 

z rydwanu i udali się do brzegu lasu tego samego, 
co poprzedniego wieczora. 

W przeciągu kilku minut dostali się do miej- 
sca, gdzie popełniono morderstwo. 

Znaleźli jeszcze ślady obozowania obu podróż- 
nych dnia poprzedzającego. Były wyraźne znaki 

ich odpoczynku, resztki ognia i popiół w którym 
jeszcze tliły się iskry. U stóp wysokiej jodły nagro- 
madzoną była trawa, prawdopodobnie na posłanie 
dla podróżnych, i być może, że obaj już leżeli lub 

spali, kiedy na nich napadnięto. 
Co do człowieka nieżywego, to ten zupełnie 

już był sztywny. 
Sądząc z jego odzieży, rysów twarzy, grubych 

rąk, — widoczną było rzeczą, że był to służący te- 

go, którego uratowano, a mógł liczyć około trzy- 
dziestu lat. 

Jan przeszukał jego kieszenie. Nie znalazł ża- 

dnych papierów. Także pieniędzy nie było. U pasa 

jego wisiał rewolwer amerykańskiego wyrobu, któ- 

rego biedaczysko zapewne nie miał czasu użyć. 
Widocznie napaść była nagła i niespodziewa- 

na i obaj równocześnie zostali zaatakowani. 
O tej porze, w około, w sąsiedztwie polanki, 

nie można było dostrzedz żywej duszy,. Obszedłszy 
w około, Jan powrócił, nie dojrzawszy nikogo. 
Mordercy na pewno nie powrócili po swej ucieczce, 

gdyż byliby zabrali odzież swej ofiary, a przynaj- 
mniej jego rewolwer jeszcze wiszący u pasa. 

Tymczasem C!ovy wykopał grób dosyć głębo- 
ki, ażeby dzikie zwierzęta nie mogły go rozdrapać 
i dostać się do ciała. Zmarłego złożono w dole, Jan 
głośno odmówił modlitwę, poczem grób zasypano 

ziemią. 

POGUZEB W LESIE. 

Pan Kaskabel, syn jego i Clovy wrócili do o- 

bozu. Tam Kajetę zostawiono przy ranionym, a 

Jan, jego ojciec i jego matka odbyli naradę. 
— Rzeczą jest pewną, — zaczął p. Kaskabel, 

— że skoro wybierzemy się z powrotem do Kali- 

fornii, to nasz chory żywy tam nie dojedzie. Mamy 
do przebycia setki mil. Najlepszą rzeczą byłoby 
dostać się jak najśpieszniej do Sitki, gdyby ci wi- 

sielce polic.yanci nie zabronili nam wstąpić na ich 

ziemię! 
— Niech sobie robią, co chcą, musimy się do- 

stać do Sitki, — rzekła rezolutnie Kornelia, — i 

do Sitki się udamy! 
— A w jakiż sposób? Wszakże nie ujdziemy 

mili, a zostaniemy aresztowani I 
— Wszystko jedno, Cezarze! Musimy jechać, 

i to śmiało! Jeżeli spotkamy strażników, to im po- 

wiemy, co się stało, a z pewnością nie odmówią te- 

mu nieszczęśliwemu tego, co nam odmówili! 

Pan Kaskabel potrząsnął głową z niedowierza- 

niem. 
— Matka ma słuszność, — rzekł Jan. — Sta- 

rajmy się dostać do Sitki bez proszenia o pozwole- 
nie, którego nam nie dadzą. Byłoby to tylko stratą 
czasu. Zresztą, może myślą, że jesteśmy już w dro- 

dze do Sacramento i może poszli sobie w inne stro- 

ny. Od dwudziestu czterech godzin żadnego z nich 
nie widzieliśmy. 

— To prawda, — rzekł p. Kaskabel. — Nie 

dziwiłoby mię wcale, gdyby się okazało, że sobie 

poszli. j 

j(Ciąg dalszy nastapŁ)] ■* 
* ^ 

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 VernQ. 

Cena w oprawie 75c. 

Kosynierzy, 
powieść z r. 1863, przez A. doLamo- 
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. 
II 

Ka tono matki. 
Powieść na tle amerykańskiego 
życia, opracował ks. A. Tło- 
czyński. Cena w oprawie 50c. 

Po roku 
1830, 

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

Cena w oprawie 75c. 

Przygody Pana 
Marka Utoczy. 

Rzecz z podań życia 6taroszla- 
checkiego, spisana przez J. I, 
Kraszewskiego. 

Cena w oprawie 7oc. 

Ramotki. A. Wilkoński. Cena w oprawie 50o. 

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

Szkaplerz matki. 
Powieść z życia ludu polskie- 
go w Wielkopolsce, napisał 
J. Maclinikowski. 

Cena w oprawie 75c. 

Ze świata. 
Obrazki i humoreski przez autora 
"Kłopotów btarego Komendanta", 

Cena w oprawie 75o. 

Dziennikarstwo PoSskia 
w Ameryce 

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

Książki Teatralne. 

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

Cena 50c. 

Kancelarya Otwarta. Przez Zyg. Przybylskie- 
skiego. Cena 50c. 

Perła Cyllejska, 
obraz dramatyczny ze śpię* 
wami, w trzech odsłonach, 
przez S. Zahajkiewicza, 

CenaSOc. 

Z kaźdem zamówieniem pocztowem przysłać 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. 
M 

Adresować należy» 

The Polish Poblishing Co., 
141=143 W. Diyision St, CHIC1G0ILL. 


