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182 State ulica, 
1 Drzwi na północ od 
składu "The Fair". 

Najsławniejszy okulista w Ameryce — zapewne 
każdy w to nie wierzy. W ubiegłych 25ciu latai h 

Ameryka bardzo polepszyła stan każdej gałęzi 
nanki. Gdy człowieka uważają jako najlepszego 
z pomiędzy wszystkich amerykańskich okulistów 
to znaczy że on musi być powszechnie niezrówna- 
ny w swym fachu. Ten tytuł uczciwie zyskał dla 
siebie F. O. Carter, M. D„ znany Chicagoski oku- 
lista, którego oflsa znajdują się pod numerem 1S2 
State ulica, pierwsze drzwi na pół noc od skła- 
du departamentowego "The Fair." Zanim Doktor 
Carter został okulistą, przez kilka stuleci nikt 
ftie zdołał polepszyć system leczenia dolegli- 
wości ócz. 

Niebezpieczeństwa Chirurgii. W dawniejszych 
czasach ludzie którzy chorowali na oczy mogli 
pozyskać nieco ulgi za pomocą noża. Katarakty 
dojrzewały i robiły się twardemi zanim próbowa- 
no je usunąć. >»awet wtedy gdy pacyent był zu- 

pełnie niewidomy musiał poddać się bolesnej o- 

^ racy i, która chociaż usunęła katarakt z oka. je- 
dnakowoż utrwaliła ślepotę. I zyzowite oczy nie 
można było sprostować bez użycia noża, który po- 
woduje straszne cierpienie i groźne niebezpie- 

» czeóstwo. Jednem słowem, nikt wcale nie polep- 
szył system leczenia dolegliwości oka, chociaż in- 
ne gałęzie wiedzy szybko w tym kierunku postę- 
powały. 

wynaiszoK uoKtora Cartera, lit. bariera wyna- 
lazek cmntorrnie zmienił stan rzeczy, gdyż głó- 
wny Jego podstawy było że teraz można wyleczyć 
niemal wszystkie dolegliwości oka bez potrzeby 
chirurgicznych operacyi. Dzięki jego nieustan- 

nym staraniom zyskał wiedz*} cudownego lecze- 
nia każdej istniejącej choroby ócz, bez zastosowa- 
nia chirurgii,tak ze nawet w samym domu pacyen- 
ta skutecznie działać może. Nazywa się Dr. Car- 
tera Metoda Absorbująca. Ona zyskała dla niego 
tytuł Najsławniejszego Okulisty w Ameryce. Bar- 
d/a wiele lat pomyślnego leczenia wszelkiego 
rodzaju dolegliwości oka wykazały że ta metoda 

Jest Jedynym skutecznym i bezpiecznym środkiem 
na leczenie tych chorób. Tysiące pacyentów wy- 
leczonych przez Dr. Cartera z rozmaitych dole- 
gliwości oka świadczą o prawdziwości jego wyna- 
lazku. 

Doktór Carter mówi: — To najuciążliwszych 
badaniach o różnych powodach chorób oka. prze- 
konałem się. że nie można wyleczyć wszystkiedo- 
legliwości za pomocą medycy ny i bez użycia noża, 
więc począłem eksperymentować w tym kierun- 
ku. Nareszcie przed dziesięciu laty odszukałem 
właściwe lekarstwo na wszystkie dolegliwości 
ócz. i od tego czasu zastosowałem ten system le- 
czenia do ty«.ięcy wypadków wszelkiego rodzaju 
— Szumowiny. Katarakty, Bielmo, Pterueiumy, 
Katarowe dolegliwości, Żyzowate Oczy. Ziarna, 
Szkodliwe Zarośnięcia, Choroby Nerwy od Oka, i 
wszelkie inne przyczyny ślepoty. W całem ma- 

jeni doświadczeniu nie znalazłem takiej choroby 
która nie jest uleczalna, albo którą nie można wy- 
leczyć za pomocą mojej metody Absorbującej. 
Leczyłem tysiące pacjentów, lecz aui jeduego nie 
uszkodziłem, ponieważ wszystkie medycyny któ- 
r- j* używam są absolutnie nieszkodliwe, a jnój 
eyetrni let-zenia zawtórować można nawet dziecku 
z*zupełną pewnością siebie. Moja praktyka dała 
mi snoeubność absolutnego uzupełnienia mojej 
metbtiy leczenia, tak żo nareszcie jestem w s-ariio 
wyleczyć wszelkie dolegliwości oka bez bólu i bez 
noża. 

Zyzowate oczy wyleczone. Oto kilka osób któ- 
rych oczy były sprostowane w kilka minut bez u- 
życia noża za pomocą metody Doktora Cartera. 
Ich listy wdzięczności byłyby nader interesujące 
gdyby można je było tutaj podać: — 

Panna k. ICitowska, f«S3 Centre Are., dziewica 
znana w polskich kotach społecznych; miała zy- 
zewate oczy od u lodzenia; oczy sprostowane w 

paru sekundach przed dwoma laty. 
Panna B. Bowilllnjrer. 5230 S. Ashland Am., zy- 

zowate oczy od szkarlatyny gdy była dzieckiem. 
Oczy miała zupełnie zwrócone ku jednej stronie; 
■prostowane w paru sekundach. 

Pan A. Schayer. dobrze znany polski fabrykant 
odzieży, został przezemnie ocalony od ślepoty. 

Pan Patrick Lahey, 2112 Carroll Ave., leczony 
tześć miesięcy przez innych doktorów; był nie- 
widomy z powodu bielma w oczach; wyleczony w 

jeden miesiąc przez doktora Cartera Metodę Ab- 
sorbującą. 

Pan Józef Bloom, 721 Artesian Ave„ dyrektor 
orkiestry Bloom's Auditorium Orchestra, wyle- 
czony przez Dr. Cartera Metodę, miał ziarnka na 
powiekach przez dwanaście lat. 

Prof. Dr. F. 0. Carter, 
182 STATE ULICA, 

1 drzwi na północ od składu "The 
Fair". Drugie Piętro. 

Godziny ofisowe: Od 9 rano do ^6 
wieczorem. We Wtorki i Piątki 
aż do wieczorem. W Niedzie- 

lę od 11 rano do 1 po południu. 

Trzy Ekepreee — Pociągi na Wschód, w każdy 
dzteń roku Pullmanowskie Wagouy Sypialne 
przy wsxystk:cb pociągach. Wngony dlaTrans- 
Kontynentalnycb Turystów opuszczają Cfclcaro 
trzy mzy w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:30 
po połndniu; w środy o 10:35 z rsna. Z Chi- 
e«go do Bcstoau bez przesiadania. Nowocze- 
sne Wagony Jadalne w których daje rią obiady 
podług lano osobowo—klubowego, z cenami od 
SBc do $1.00; jakotet obsłużę a la carte. Bezpo- 
średnia komnnikacya do 7<>rt Wtyne, FindLay, 
Cleteland, Brie, Bufl»lo. Rochester, Syracuse. 
Bfngh*mton, Scranton, New Yor<, Boston i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Baty zaw- 

rze najniższe. Murzyni—portrerzy w uniformach 
%n obsłudze wazystkich pullman — pasażerów. 
■Jeżeli zamierzacie udać się na Wscbóa, zgłoście 
sij "O najbliższego Agenta Biletowego, lub pisz- 
cie do JOHN J. CALAHAJf, tton'1 Aj^nt, 

113 Adams st., Chicago 111. 

Dr. Geo. Hulla 

Żadnych 
wysórows* 
nycb cea 
pa pocią- 
gach. 

Polski 
Dentyst; 

Dobrze wykonu- | 
Je wszelkie pr»- 
ce podług najno- j 
wszeeo sretemu 

i po najniższych cenach. 

606 West 18» ul •» Laflin ulicy. 11 
Godziny oflsowe: od Sej rano do 9 wiecz. _ 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

HR N SCHRAYER. 

POLSKI DENTYSTA. 
Doórze wykonaj* wszelkie prace podług n*Jno» 

Mego systemu, i po Ńjnllszaj cenie. 

438 MILWAUKEE ATE. i CENTER* 
(łodzi ny oflsowe: od 8 rano do 9 wiec z. 

!. W Niedziele oj 9 rano do 4 po pot 
ii 

DZIENNIK CHICAGOŚKI 
wychodzi a 8-miu stronicach. J 

JULIUSZ YlUUM*. 

Cezar Kaskabel. 
8 Specjalne tłumaczenie 

dla "Dzieaaika Chicagoskiego". [j 

(Dalszy ciąg.) i 

Oczywiście krajowcy musieli przyjść do prze- 

konania, że ta kobieta nadzwyczajną władzę ma nad 

piorunami! Wszakże skoro ją tylko dotknięto, mo- 

gła silnych mężczyzn powalić na ziemię! Musiała 

to być chyba małżonka Wielkiego Ducha, 'która 

raczyła zstąpić na ziemię i tu Ksskabela pojęła na 

drugiego małżonka! 

ROZDZIAŁ XIV. 

Od Fortu Yukon do Portu Clarence. 

Tegoż samego wieczora na wspólnej rozmowie 

całej rodziny postanowiono, iż dalszą podróż roz- 

pocznie się dwa dni po p*miętnem tem przedsta- 
wieniu. 

Jasną było rzeczą,—1 zauwazyi to sain p. i\a- 

skabel, — że gdyby był sobie życzył dobrać rekru- 

tów do swojej trupy, to znalazłby mnóstwo pożą- 
danego materyału i chyba tylko wybór byłby tru- 

dny. Chociaż osobista duma jego nieco była draś- 

niętą, musiał przyznać, że ci Indyanie mieli wro- 

dzony wielki talent do ćwiczeń akrobatycznych. Je- 
dzony wielki talent do ćwiczeń akrobatycznych. Ja- 
ko ^gimnastycy, clowni, kuglarze i ekwilibyści mie- 

wątpliwie łączyli oni znaczną praktykę ze swemi 

zdolnościami, ale zawdzięczali jeszcze więcej przy- 

rodzie, która ich obdarzyła muszkularnośtią, zwin- 

nością i zgrabnością. Byłoby niesprawiedliwą rze- 

czą zaprzeczyć, że dorównali Kaskabelom. Na 

szczęście honor trupy jeszcze uratowała przytom- 
ność umysłu "Królowej kobiet elektrycznych." 

Trzeba dodać, że agenci we forcie, — po wię- 

kszej części biedacy bez wykształcenia, — niemniej 
od krajowców byli zdumieni tem, co się stało w ich 

oczach. Postanowiono jednakowoż nie wyjawiać im 

tajemnicy fenomenu, ażeby Kornelii pozostawić 
pozy&kane wawrzyny. Dlatego też następnego 
<h«ia, kiedy przybyli ze zwykłymi odwiedzinami, o- 

bawiali się zanadto zbliżać do "kobiety piorunowła" 
dncj," chociaż ona ich witała najuprzejmiejszymi u- 

śmiechami. Wahali się nieco, nim poważyli się do- 

tknąć podanej im na powitanie ręki, a tak samo też 

dachowali się tyhi i czarownik, którzy pragnęliby 
dowiedzieć się tajemnicy mogącej im oddać nad- 

zwyczajne usługi dla wzmocnienia ich wpływu i 

znaczenia pomiędzy krajowcami. 
Kiedy pokończono przygotowania do wyjazdu, 

p. Kaskabel ze swoją gromadką pożegnali się ze 

•swymi gospodarzami rano 6 sierpnia a konie dobrze 

wypoczęte ruszyły wzdłuż rzoki, w kierunku wska- 

zanym jej biegiem w kierunku zachodnim. 

Pen Sergiusz i Jan przestudyowa-li starannie 

mapę i korzystali przytem ze wskazówek im udzie- 

lanych przez młodą Indyankę. Kajeta znała mnó- 

stwo miejscowości, przez które mieli odbywać po- 
dróż, a z tego, co opowiedziała, wynikało, że nie 

było przed nimi większych rze"k, których przekra- 
czanie mogłoby stanowić znaczne przeszkody w po- 

dróży. 
Nadto na razie nie było mowy o opuszczaniu do- 

liny Yukonu. Jadąc na prawym brzegu rzeki aż do 

otacyi Nelu, mieli się dosta:ć do wioski Nuklagaje- 
tv. a stamtąd do fortu Nulato odległość wynosiła 
dwieślcie czterdzieści mil. Wówczas rydwan porzu- 
ciłby już rzekę Yukon, by jechać prosto w kierun- 

ku zachodnim. 
Pora roku jeszcze była pomyślną; we dnie by- 

ło wcale ciepło,a tylko w nocy temperatura już zna- 

cznie opadała. Jeżeli podróżnych nie oczekiwały 
nieprzewidziane przeszkody, to p. Kaskaibel był 
pewnym, że dostanie się do Portu Clarence, nim 

jeszcze zima nagromadzi dla niego trudności nie- 

przezwyciężone. 
Mogłoby się wydawać rzeczą dziwną, że taką 

podróż można było odbywać z ta(ką łatwością. Ale 

czyż tak się nie dzieje w krajach płaskich, kiedy 
podróżnemu sprzyjają piękna pora roku, długość 
dni i łagodność klimatu? Odmiennie przedstawi się 
sprawa; po drugiej stronie cieśniny Berynga, kiedy 
stepy sybiryjskie rozciągać się będą naokół do wi- 

dnokręgu, kiedy okryte będą, jak daleko okiem zaj- 
rzeć, powłoką śnieżną, a wicher zimowy tworzyć 
będzie zaspy do gór wysokimi podobne. 

Kie-dy pewnego wieczora mówiono o niebez- 

pieczeństwach ich oczekujących, rzekł sangwinicz- 
ny p. Kaskalbel: 

— Wszystko jedno: damy my sobie radę i 

przedostaniemy się. 
— Spodziewam się tego, — odrzekł p. Sergiusz. 

— Ale skoro wstąpicie na wybrzeże Syberyi, radzę 
wam natychmiast skierować się na południowy za- 

chód prowincyi. W okolicach więcej na południe 
położonych mrozy mniej -dotkliwie wam się dadzą 
we znaki. 

t- Zamierzamy tale uczynić, p. Sergiuszu, — 

olrzekł Jan. 
— I to tem bardziej, moi przyjaciele, że nie 

potrzebujecie obawiać się niczego ze strony Sybi- 
ryjczyków, chyba że, jak wyraziłby się Clovy, do- 

stalibyście się między szczepy na północnem wy- 
brzeżu. Największym wrogiem waszym będzie 
mróz. 

— Jesteśmy na to przygotowani, — rzekł pan 
Kaskabel, — i radę sobie damy; przykro nam tylko, 
że pan nam nie bęcteiesz. towarzyszył, panie Sergiu- I 
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STARZY! MŁODZI. 
POWIEŚĆ. 

(Dalszy ciąg.) X~J 

A cóżto nie modlę się, nie poszczę, nie jeżdżę 
ria odpusty, nie oddaję Bogu co boskiego? Jestem 
ci może jaki farmazon? A zresztą — dodał przyci- 
szonym głosem — nie wezmę ja, to wezmą drudzy, 
a jak drudzy nie wezmą, to i tak się zmarnuje na 

zbytki,albo zabierze Sałacka,rozkradną lokaje! Nie 

lepiej, że poczciwy człek na starość dla siebie i 

dziecka coś uciuła?.....- 
— No, tak — mówiła udobruchana pani Gę- 

balska — tylko na miłość Boską, ostrożnie. 
— Ho, ho, jak się człek zestarzeje, to ci po- 

wiedzą: "Staryś, ruszaj se umierać pod płotem, kie- 

dyś był tak głupi, żeś o sobie nie umiał pamiętać". 
— No, tak — powtórzyła pani Gęba.lska — 

tylko na miłość Boską ostrożnie. 
— Znam ja ich, bom się to nie napatrzał na 

własne oczy? A co zrobili z Hartkiewiczem, a co 

zrobili z Rzepeckim? Harował całe życie, pilnował, 
strzegł pańskiego jak oka w głowie i jaka za to 

wszystko za.płata? Gdy już nie mógł dojrzeć, gdy 
mu się nogi trzęsły, wygnali go jak psa i zmarniał 

gdzieś1 tam u żyda. Żona, dzieciska, wszystko po- 

szło w poniewierkę. 
Pani GębaJskiej \yypadło w tym punkcie west- 

chnąć, i westchnęła ciężko. 
—• Znam ja ich — wołał Gębalski — tych fa- 

raonów. Boga w sercu ani za trzy grosze, a pod- 
chlebiają, a liżą się: Mój Gębalsiu, mój Gębusiu, — 

ale stój w przedpokoju, ani kroku — wara ci!.... 

Dam ja wsm. 

— Tylko na miłość Boską, ostrożnie. 

— Co mi tam będziesz ciskać w oczy ostroż- 

ność, wiemci jak trawa rośnie — zawołał z mocą 
— nie złapią mnie. A choćby widzieli, to i tak mu- 

szą oczy zamknąć. Za sześć lat pensya niezapłaco- 
na. 

— Zaplaciłeśi ty ją sobie — przerwała pani Gę- 
ba! ska.. 

i 
— Zapłaciłem czy nie, to moja rzecz, a pensya 

pensyą. A zkąd wezmą odrazu tysiąc ośmset rubli, 

gdy każdym złapanym groszem trzeba, im zapychać 
rozmaite dziury? Muszą zamykać oczy i basta. 

— Co ty nie wygadujesz stary — zawołała pa- 

ni Gębalska, łamiąc ręce. Teraz pewno pan Adam | 

weźmie na siebie gospodarstwo i będzie inaczej. 
— Będzie lepiej! Każdemu mądrali na niemie- 

ckich książkach prędzej oczy zamydlisz, jak z wy- j 
kłemu gospodarzowi, co to orze, sieje, gnój wywo- ! 

zi, pilnuje i Boga eh wali. Już mcji Kundo, ty się 1 

do tego nie mięsza.j, boś na te rzeczy głupia, jak 
ta gęś nieprzymierzając. 

Gębalski ujął się pod boki i wydął policzki. 
— Patrzcie go, Gębala — odparła połowica — 

jak to zha.rdział! Źe czuje w kieszeni parę groszy, 

to już i żonę poniewiera. A jakeś mnie brał, gdyś 
jeszcze był Gębala — poniewierałam tobą — cho- 

ciaż jestem z porządnego domu? 
— Fiu! fiu — rozśmiał się Gębalski. 
— Co Kósmadńska to nie Gębala, stary ośle, 

rozumiesz? 
Pani Kosmacińska z domu, tupnęła nóżką. 
Gębalski zbity z tropu nadrabiał miną, i kła- 

dąc ręce w kieszenie, mówił sam do siebie: 
— Kosmacińska, wielkie mi to państwo! a 

wziąłem ją z jedną spódnicą! Żeby też jaki grosz, 

choćby na żart się zawadził. 
— A ty coś miał — krzyknęła rozgniewana 

Kosmacińska, z domu •— jedna kapota przykrywała I 
ci plecy; dopiero gdym ja znalazła i wyprosiła miej- 
sce w Czyżowie, zaczynasz hardzieć i pomiatasz 
mną, gdy w pierza z mojej łaski obrastasz. 

— Z twojej? — krzyknął Gębalski, rzucając z 

całej siły czapkę o ziemię. 
Otworzyły się drzwi, wszedł Adam; Gębalski 

stanął jak wryty — Gębalska zbladku f 
— Ja....ślnie ja.—śnie — zaczął się jąkać, 

uśmiechać słodko i nisko kłaniać. 
— Cóżto, małżeńska sprzeczka? — pytał we- 

soło Adam. 
— Dokucza mi — zawołała pani Gębalska i 

zalała się łzami. 
— Szanuj pan żonę—mówił młody człowiek; 

— Kosmacińscy znani są, kobieta z dobrego gnia- 
*dai... 

— Dziękuję jaśnie panu — zawołała nieszczę- 
śliwa niewiasta, płacząc. — Pracuję mu od ślwitu 

do nocy, oszczędza,m jak mogę, a on mi jeszcze 
wymawia. « 

— Ha! cóż jaśnie panie, bieda gniecie, to i nie 

dziw, że się czasem człek uniesie — pochwycił Gę- 
balski. 

— Bieda? — powtórzył Adam, i uśmiechnął 

Uśmiech Adama, jakby od jednego zamachu, 
pi zeszył sztyletem dwoje naraz serc państwa Gę- 
balskich. 

— Ha! cóż jaśnie panie, pensyi już od sześciu 

lat nie widziałem ani grosza.... 
— A jednak jakoś pan żyjesz — odparł Adam. 
— Łata się jak może i ciągnie jak może, aby 

szło, aby bliżej grobu, cóż robić? 
— Kiedy bieda, to cierp i milcz, a nie doku- 

czaj mi. .. 1 ... 

Pani Gębalska uważała za potrzebne west- 

chnąć i łzy chusteczką otrzeć. i 

— Bądźcie państwo spokojni, pęąąyg. wypłarę 
7 

* 

ir pig dalszy nastąpi.} 

W KSIĘGARNI 
SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 

WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 
można nabyć następująco 

książki: 
Uuuui iiwifiMMn Ml, .1 uiium. mr niwiłii 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1.00. 

Powieść oparta na prawdziwem 
zdarzeniu i bardzo, pouczająca. 

Cena w oprawió $1.00. Dziecię Maryi. 

Powieść na tle stosunków pol- 
skich w Ameryce. Napisał H. 
Nagiel. Cena 50c. 

•V. v 

Kłopoty Chińczyka 
w Chinach, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75c. 

powieść z r. 18G3, przez A. deLamo- 
the. Tłómaczył F. K. 

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Król Nocy. 
Powieść irlandzka przez A. de Lamo- 
the. Tłómaczenie. 

Dwa tomy w oprawie Sl.CO. 

Fla łono maiki. 
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 7Sc. 

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

Cena w oprawie 75c. 

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. Maclmikowski. 

Cena w oprawie 7oc. 

Obrazki i humoreski przez autora 

"Kłopotów Starego Komendanta". 
Cena w oprawie 75c. 

Dzienoikarsiwo Polskie 
w Ameryce 

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

Książki Teatralne. 

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

Cena 50c. 

Przez Zyg. Przybylskie- 
skiego. Cena 50c. 

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

Cena 50c. 

Z każdem 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. 
Adresować należy: 

The Polish MMing Co 
MH43 W. DmsionSWi; 

K O1' 

-i .fit. ,'ń i.i. i. 


