
Słabe oczy i ślepota 
Wyleczone bez noża moją przyjemną metodą 
lżenia KATARAKTY. SZUMOWINY, 
flARNKOWATE POWIEKI. DOLEGLIWOŚCI 
NERWU OD OKA WSZELKIE PRZYCZY- 
NY ŚLEPOTY 1 GŁUCHOTY są gkutecznie 
leczone przez CARTKR.t METODĘ ABSOKHUJA- 
C4. TYSIĄCE WYLECZONYCH, LECZ ANI 
JEDNO OKO LUB UCHO NIE USZKODZI- 
ŁEM. Nowa książka, świadectwa i porada DAR- 
MO. Przyjdźcie dzisiaj. Prostują zyzowate o- 

ezy. Nowa meteda Bez noża lub bez bólu 

Dr. F. O. Carter, 
182 STATE Ul. 

Jedne drzwi na północ od eklada "The Fair". 
Drugie piętro. 

Godz. ofis.: od 9 rano do 5 30 wiecz we Wtorki 
1 Piątki a2 do tfS wiecz ; w Niedzielę od 11 do 1. 

Wypożyczam ■ IJpULJWLUm w|f<niwyIn robotnikom. 
Jeżeli chcecie picuiędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie. wypożyczam własne 9woje pieniądze na 

meble, fortepian.-konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam pwarancyę, jeżeli 
chcecie, że wasze meble nie będą zabrane z domu, 
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble i t. p. 
Moją 9pecyalnuścir, jest wypożyczanie od $30 do 
$200 i mogę io wam dać tngo samego dnia, w któ- 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 
ptaty albo też tylko procent a suma może stać tak 
długo jak wam sit będzie podobało. Jeżeli teraz 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczę, 
albo jeżelibTŚcie chcieli zapłacić coście winni, to 
przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ze mną, • 

przekonacie się, że ze mną łatwy jest interes do 
Ułatwieni*. 4 fRENCH, 95 Dearborn St 

Fokój U. J. 50G1LSSI. Polski Klerk. 

Polski zakład daje I 
najlepszą gwara u- i 
cyę dobrego l) 
trwałego wykoń- 

czenia prac artystycznie bo ma 17 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają nu?z interes od wszystkich in- 
nych zakładów, pręcikiem fotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny i 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

FOTOGRAFIE! 

Używajcie 

METAL 
POLISA 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca i uchronienia go od 
rdzy. Butelka kosztuje tylko 5c. 
Nu sprzedaż we wszystkich gro- 
serniuch i składach żclaztwa. 

IV! IIIP DDHC Fabrykanci, 
ATLinu Dnuo. Chicago. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT,, 

Ashland Błock P7OT<&«W 
NAD BANKI EM-POKÓJ ®T. 

Telefon Ceitral 908. 

Mieszkanie. 743 DICK SON ULICA. 

F. W. KORALESKI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. 

Clark i Madison ul. 
Pokoje 001-S03. 

Telefon Main 3C5S. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee Ay« 
Tel. Ilalsted 1816. 

Stan. S. Waikowiak, Adwokat. 
O fis: SOS Atwood Sldg., róg Clark i Madison. 

Mieszkanie: teł S. Carpenter al. 
Telefon w o fisie Telefon w domu 

Main ltiód. Monroe 1144. 
Praktyk a jo we wszystkich sadach. Ofiaruje 
•we usługi w sprawach o odszkodowanie prze- 
dw kompaniom. 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z naj- 
lepszemi siłami 
amerykańskiemi. 

120 E. Iiandolph St. !»te Piętro, 
Telefon Main 2670. 

Wieczorem: 9206 Commereial Ave- 
Telefon South Chicago 14S albo S05S. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210—12—14, Schiller Buildlof, 
109 liandolph St., Chicago. 

j Central 5341. 
Telefony. -j Automatic 5202. 
Mieszkanie: 809 H. 1S>HLAND ATK. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

Oiis i mieszkanie: 627 Milwaukee Ay. 
GODZINY: Od S—12 rano. Od 2—5 po poł. 

i po 7-mej wieczorem. 
— TEŁKFO.Y 3I03R0K 2480. — 

TEL. MONROE 24ł>0. 

L RON0WSKA, Akuszerka 
627 Milwaukee Ayeaae. 

UWAGA! Jestem napowrót z 

Iowa. 

OR. F. H. B80TH, 
281 W. HOBTH AYEKUE. 

Telefon flonroe 605. 
Godziny oflsowe: rano do godziny 9:30, po 

południu od 12—1 1 8—7. 

JULIUSZ YEILNE. 

Cezar Kaskabel. 
Specyalne tłó mac zenie 

dla "Dziennika Chicagoskiego1' 

(Dalszy ciąg.) m 5b) 
— Niewątpliwie, mój przyjacielu, — odrzekł 

p. Sergiusz, — a omyłki rozumu, stopniowo rozpo- 
znawane i naprawiane, stanowią tyleż stopni do 

postępu. 
— Na każdy sposób, — powtórzył Sander, — 

pozostaję przy tern, com powiedział! Zwierzęta ob- 

chodzą się wybornie bez chodzenia do szkoły! 
— To prawda, ale ludzie stają się zwierzęta- 

mi. jeżeli nie uczęszczali do szkoły, — odparł p. 

Sergiusz. 
— Wszystko to bardzo pięknie! — zawołała 

Kornelia, zawsze praktyczna kobieta. — Ale czy. 

wasze bobry nadają się do jedzenia? 
— Naturalnie, — rzekła Kajeta. 
— Czytałem nawet, — dodał Jan, — że ogony 

tych zwierząt są nadzwyczaj smaczne! 

Nie dało się to jednak sprawdzić, gdyż nie 

było bobrów w potoku, a przynajmniej nie można 

było schwytać żadnego. 

TAMA NA STRUMYKU MILOCARGUT. 

Wyszedłszy z łożyska Milokarguta, "Piękny 
Wędrowiec" przejechał przez wioskę Saczertelon- 

tin, w samem sercu dystryktu Ko-Yukonu. Na ra- 

dę Kajety zarządzono pewne środki ostrożności w 

obcowaniu z tutejszymi krajowcami z powodu ich 

złodziejskich skłonności. Ponieważ gromadzili się 
blisko rydwanu, trzeba było uważać, ażeby nie do- 

stawali się do wnętrza. Przytem rozdanie kilku 

szklanych świecidełek naczelnikom szczepu wywo- 
łało skutek pożądany i epizod przeminął bez nie- 

przyjemnego wydarzenia. 
Cokolwiek trudności napotkano w dalszej po- 

dróży, kiedy jechano po wązkiej .podstawie "wa- 

łów," ale uniknąć ich nie można było, nie chcąc 
się dostać w okolice więcej górzyste. 

Opóźniała się przez to podróż nieco, a przecież 
już nie należało zwlekać. Temperatura zaczęła się 
znaczniej obniżać, jeżeli nie we dnie, to w nocy, co 

nie mogło -dziwić w tej porze roku w okolicy o pa- 

rę stopni tylko odległej od koła biegunowego. 
Kaskabelowie dostali się teraz do miejsca, 

gdzie rzeka dość ostrym kątem zwraca się ku pół- 
nocy. Musieli postępować wzdłuż rzeki do rzeczki 

Ko-Yukuk, wpadającej do niej dwoma krętemi uj- 
ściami. Cały dzień spędzono na szukaniu odpowie- 
dniego brodu, gdyż woda w rzece już była głęboką. 

Po drugiej stronie tej rzeki pobocznej, "Pię- 
kny Wędrowiec" zwrócił się napowrót na połud- 
nie i przez okolicę nieco nierówną przybył do fortu 

Nulato. 
Handlowa ta stacya dość ważna należy do 

kompanii rosyjsko amerykańskiej. Jest to stacya 
w zachodniej Ameryce najwięcej na północ wysu- 
nięta, a jest położoną, wedle obliczeń Sir Frederi- 
cka Whympera, pod 65 st. 42 min. półn. szer. i 155 
st. 36 min. zach. dł. 

A przecież w tej stronie prowincyi Alaski tru- 

dno było uwierzyć, że' się znajdowano na tak wy- 
sokiej szerokości geograficznej. Gleba niewątpliwie 
była urodzajniejszą, aniżeli w sąsiedztwie fortu Yu- 

konu. Wszędzie dały się dostrzegać drzewa dosyć 
wysokie, wszędzie łąki okryte zielonością, nie mó- 

wiąc już o obszernych równinach, które można by- 
ło uprawiać z korzyścią, gdyż gliniasta ziemia po- 
kryta jest grubą warstwą czarnoziemu. Przytem 
kraj cały obficie jest nawodniony dzięki krętemu 
biegowi rzeki Nulato, której główny kierunek jest 
południowo zachodni i sieci strumyków, czyli 
"kargutów" rozciągającej się na północny wschód. 

Całą florę jednakowoż stanowią nieliczne krzaki o- 

kryte dzikiemi jagodami i pozostawione najzupeł- 
niej na łaskę przyrody. 

Plan fortu Nulato jest następujący: w około 

budynków pas palisad chronionych dwoma wieży- 
czkami, <lo których Indyanom nie wolno wchodzić 

nocą, ani nawet we dnie, jeżeli ich jest za wielu 
razem; wewnątrz zaś zagrodzenia chatki, szopy i 

drewniane składy z oknami, w- których pęcherze 
morsów zastępują szklane szyby. Czytelnik z tego 
osądzi, że nie ma nic prymitywn-iejszego od tych 
stacyj w kończynach Ameryki. 
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STARZY I MŁODZI. 

|\ || 1 POWIEŚĆ. |j ~p 
(Dalszy ciąg.) JiV 

— Jak się spotkali — mówiła dalej — tak sta- 

j nęli i wtedy pan Adam ztaczął opowiadać, a był zły, 
bo nogą tupał a pan Walenty rękami rozkładał. O- 

! tworzyłam lufcik, myślałam ie ci usłyszę, ale mnie 

stary zobaczył i poszli. 
— Pewno do pałacu? 
— Nie, d'o oranżeryi. 
— Do budy tego starego psa. 
— A nie mówiłam ci, nie perswadowałam, nie 

zaklinałam, że lepiej przez dwadzieścia lat wziąćę 
po tysiąc rubli i wyjść z honorem, jak przez dwa 

po trzy. Ale cóż, łakoma natura chłopska przemo- 
gła. Jak zaczął drapać bez miłosierdzia a próżno- 
wać, tak go teraz samego wydrapią. 

—'Nie tak prędko,moja rybko, nie — odpowie- 
dział nadrabiając miną małżonek — a pensyą za 

cześić lat i z góry za cały rok? 
— Cicho bądź razem ze swoją głupią pensyą, 

gdyś tu opływał jak pączek w maśle. Wszystko 
nr.ałeśl coś chciał, na każdym jarmarku byłeś, gości 
wiele ci się podobało; herbatę piłeś z "romcm" jak 
wodę, a teraz gdy wleziesz na dzierżawkę, będziesz 
ty w palce chuchał. 

— A może i na swoje — odparł Gębalski wy- 

dymając polic2>ki. 
~~ On tylkoby dął, ma tam parę rubli i już mu 

sie zachciewa dziedzictwa. Żebyś tu jeszcze posie- 
dział choćby z piętnaście lat, tobyś mógł i na wio- 

skę wleźć. 
— Kundziu, trzeba radzić. 
— A to se radź sam i pij piwo coś' nawarzył. 
— Możeby pogadać z Walentym (nieśmiał go 

juz nazywać starym psem). 
— A tę> strzelił jak kulą w płot! — Pójdziesz 

wieczorem d:o dworu jsk gdyby nigdy nic — a ja 
dam już sobie radę z panią. 

Widocznie butny i hałaśliwy pan Gębalski był 
pod wpływem i władzą Kosmacińskiej z domu. 

Fani Gębalska zgadła. Adam z panem Walen- 

tym poszli do oranżeryi. 
— Nareszcie się przekonałeś, mój Adasiu, na 

"własne oczy — mówił staruszek zamykając drzwi 

swego pokoju. Pan Stefan, gdym mu przedstawiał 
całą sprawę, odpowiadał mi: "Uprzedzenia! Gębal- 
ski robi co może; obywa się czembądź, i maiemi 
środkami prowadzi go-podarstwo". 

Widocznie Gębalski był mu na rękę: pei!syi 
nie brał, a usłużny, a kłaniający się, a gładki — na 

wyskoki, "cZapkę w ręku trzyma: Jaśnie — panuje 
za każdem słowem. 

— Poczciwy Gębalski — powtarzała pani Ka- 

rolina — nie ma tyMco łask u pana Walentego. 
— Jaki tam jest, to już mniejsza, ale jaik zni- 

szczył i zapuścił rolę — przerwał Adam. 
— Tak, tak, to sto razy gorsze — pochwycił 

pan Walenty. 
— Nie można go trzymać ani chwili dłużej — 

mówił Ad£m. — Obejmuję sam gospodarstwo. 
— Wybornie, doskonale! 
— Czyż to prawda, że cale sześć lat nie brał 

pensyi ? 
— Prawda, patrz. 
Pan Walenty rozłożył książkę. Ani jednego 

grosza, prócz ordynaryi, a jak żył! 
— Zkądże wziąć tysiąc ośmset rubli, kiedy 

pustki w kasie? Chyba sprzedać na pniu rzepak? 
— Już sprzedany. Pan Stefan sprzedaje go za- 

wsze w pierwszych dniach maja. 
— Pożyczyć? 
— Tak, pożyczyć, ale zkąd? Zwoływać żydów 

nie można, a zresztą czy żydzi pożyczą, to pytanie 
jeszcze. 

— Wiedzą? — pytał przestraszony Adam. 
— Nie wiem, ale czegoby żydzi nie wiedzieli. 

Może oni lepiej znają interesa pana Stefana, jak 
on sam. Kto ich tam wie. I 

— A zatem nie ma punktu wyjścia? 
— Może i jest — rzekł z dumą a tajemniczą 

miną staruszek. 
Adam się zerwał. 
— Tylko mój Adasiu musisz mi przysiądz, że 

nikomu ani słówka nie piśiniesz. 
—• Przysięgam — odparł z uśmiechem. 
— Mam ja tu troszkę grosza z ojcowizny je- 

szcze. Kupiłem Listy zastawne — obcinałem kupo- 
ny i znów je na Listy zmieniałem. Myślę sobie, jak j 
już pracować nie będę mógł, to pocóż być komuś 
ciężarem. Wtedy przeniósłbym się do jakiego dwor- 

ka pod miasteczkiem i cicho czekał śmierci. Teraz 

już nie składam, bo pensyi nie biorę; któżby ją 
śrniał brać? 

Z ciężkiej okutej skrzyni z pod samego spodu 
wyjął dębową szkatułkę, drzwi na klucz zamknął, 
a szkatułkę otworzył. 

— Ale kiedy ty, Adasiu, potrzebujesz, żeby się 
pozbyć największego wroga, Ikiedy ty chcesz ma- 

jątek ratować — ha, to ci dam do ostatniego gro- 
sza. I nie żal mi. Przecież mi tam na starość kącika 
nie odmówisz. » •. » 

Staremu1 głos; drżał. 
— Nikt ci nie odmawia i nie odmówi nigdy — 

mówił wzruszonyt Adam. 

— Wierzę, wierzę — o to tylko idzie, abyście 
go sami zawsze mieli. No, ale kiedy ty, mój Ada- 

siu, bierzes^się do dzieła; nie umrę z .głodu. Masz! 

% ;(a« dals^ -J 
y.trt-'. — "i:- xi s* 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 
=-^=. można nabyć następująco 
e | książki: m 

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 idzi! 
przez oceany. 

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

przez 
Juliusza Yerne. 

Cena w oprawie 75c. 

powieść z r. 1863, przez A. deLamo- 
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 maiki. 
Powieść na tle amerykańskiego 
życia, opracował ks. A. Tło- 

czy ński. Cena w oprawie 50c. 

Po roku 
1330, 

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

Cena w oprawie 75c. 

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

Cena w oprawie Tcc. 

Syn kmiecy, 
opowieść historyczna z czasów Ja- 
na Sobieskiego przez Teresę Ja- 

dwigę. Cena w oprawie 50c. 

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

Cena w oprawie 75c. 

Obrazki i humoreski przez autora 

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

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

i jego 301etnie dzieje. 
Opracował Henryk 
Nagiel. Cena oOc. 

Książki Teatralne. 

Dzieci Izraela. 
Dramat Biblijny w ociu odsło- 
nach dla ludu polskiego, napi- 
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" łub list re- 

gestrowany. Pieniądze w mniejszych kwotach niż dolara 
można przesłać w znaczkach pocztowych jedno lub dwn- 

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 
141=143 W. Dmsion St., 
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