
Dr. J. J. Golembiowski, 
LEKARZ i OH1RURC. 

SPKCTAL1STA CHOBÓB WEWJfliTKZSTCH. 
OFISA: 

179 W. Division ul. 699 Noble ulica, 
róg Milwaukee Ave. róg Blackhawk uL 

OODZINT otisowe: 
Od S—10 rano, Od 10—12 rano, 

1 od 7—9 wieczorem. i od 5-7 wieczorem. 

TeL Monroe 893. Tal. Monroe 495. 

Telefon Monroe 385. 

DR. F. KALACINSKI, 
638 Noble Ulica, 

róg Bradley. 
GODZ.OFISOWE: 

Do 10 rano. Od 1 do 8 po nvnn a nn 
poł. i od 7 do 8 wiecz. CHICAGO. 

DR. ANNA Ł. KRYGIER, 
98 PARK ULICA, 

przy Wicker Parku. 

Godziny j Od 9 do 11 rano. 

oflsowe: 1 Od 7 do 8 wieczorem. 

TUNIKA CniRURQICZXA, (Wtorki i Pi* 
819 W. Harrison Str. ( tki o 9 rano. 

Dr. W. A. Kuflewski, 
Pokój lOlt COLUMBUS MEMORIAŁ UL DO. 

103 State St.. róg Washington. Godziny: 10 do 12 
przed poŁ Tel. Central 3618.—Auto 3617. 

1S4 W. iata ULICA. Godziny: 2 do 4 po poł. 1 
T do 9 wieczorem. Tel. Canal TO. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

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

Rezydencja i ofla 
• 682 W. INa Ulica eyr\ 

pom. Ashland i Paulina Ul. CHICAGO. 

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

Rezydencja: 470 W. DIY1STON ULICA, 
Tel. We6t 6S9. Ofla: S29 Milwaukee Ave. Godz 
Ofla.: Od l do 2 i od 7 do S wlecz. Tel. Monroe S98. 

Ofla: 165 W. Blackhawk Str., róg Holt Ave. 
Godz. Oflsowe: Od S do 9 rano. Tel. Monroe 842. 

Telefon 1031 Halsted. 

Dr. Jł. PietrzykowsKi, 
538 Milwuukee Avenue, 

róg Center Ave. 

GłODZnrr do lOtej rano, n-arn * n n od 2u»j do 9tej wlecz. CHICAGO. 

DR. W. J. SIEMNOWICZ, 
Specyalista w chorobach kobie- 
cych, dziecięcych i akuszeryi 

719 MILWAUKEE AYENUE. 
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano 

do 9 wieczorem. 

TELEFON 1652 MONROE. 

TEL. YABDS 695. 

Dr. M. J. Stupnicki, 
3iai S. Morgan St. 

Godziny Ofleowe: ... fiAtklSUSS? V Chicago, BL 

Dr. Jf. Szwajkarf, 
Ofls 1 mieszkami©: 

658 X. Ashland Ave. 
Róg B Ucicha wk ul. 

Tel. Monroe 10S9. 
Godziny: 

Do 10 przed połudn., 
i po 0 wieczorem. 

W Szpitala Nazaretanek o 10 przed poł. 

Ttl. w mieszkaniu 484 Jfonroe. 

Dr. J. A. TRAIN, Lekarz i Chirurg 
Ofls i nieezkani*: GODZINY: 

6WSOBŁEPL. S Od&?o*dpSS& Ińgraham Ul. * 
, od 8_8 wieLorem. 

CHICAGO, ILL. 

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

Mieszkanie: Ofls: 

634 8, SocMl SI 709 Kilimku Ln 
Ul. Seelej 4945. Tel. Sonroe 1677. 

GODZINY: Od 4-5 1 od 7-9 wiec*. 
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Trzy Ekspres# — Pociągi na Wschód, w każdy 
dzień roku Pullmanowskie Wagouy Sypialne 
»r*y wszystkich pociągach. Wagony dla Tiana- 

Kontyasifitalaycb Turystów opuszczają Chlcaro 
trzy razy w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:30 
po południu; w środy o 10:35 srana. Z Chi- 

cago do Bostonu baz przasiadania. Nowocze- 
ene Wagoay Jadała• w których daje alą obiadr 
podług r łanu osobowo—klubowego, z cenami od 
»c do $1.00; jakotafc obełujM a la cart*. Bezpo- 
średnia komunikacja do Fort Wayne, Tiadlay, 
ClereUnd, JBrle, Bu3*lo, Rochester, Syracuae. 
Biagh*mton. Scrantoa, New Tort, Boston I 
wszelkich miejscowości wschodnich. Rity xaw- 

najaitaze. Murzyni—portyerzy w nn formach 
ka obsłudze wszystkich puliasn — pasażerów. 
Jeteli zamierzacie a dać się na Wschód, zgłoście 
sil -o aajblltsrtro Agenta Biletowego, lob plsz- 
de do JOBn J. CALAHAN. Genll Agent, 

1U Adama 8t., Chicago 111. 

A. J. KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Fire Underwritera Azsociatlou. 

A8EKURUJĘ od ognia w najlepszy cl 
kompaniach — wyrabiam wszelki* 
papiery legalna. k 

165 TT. BJackhawk St., CHICAGO, 1LL, 
TELEFON MONBOE 342. 

WM, TIMAiERBOFF, 
Fabrykant n Skład hartów. 

^CYfiARswgs 
1112 y. Redzie Ave.f 

CHICAGO, ILLINOIS. | 
i Si —J 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne t!6maczenle 

■ i dla "Dziennika CMcagoskiego" 
— 

_ 

(Dalszy ciąg.) .. •. 5V) 
Pan Kaskabel ze swoją gromadką serdecznie 

tam został powitany. W zapadłych tych kątach 
Nowego (wiata, poza drogami regularnych komu- 

nikacyj, pojawienie się gości jakichkolwiek stano- 

wi przerwę w życiu monotonnem i bywa źródłem 

uciech}r, tem bardziej iż przynoszą oni ze stron 

dalekich jakiekolwiek nowiny. 
We forcie Nulato mieszkało dwudziestu kilku 

urzędników rosyjskiego lub amerykańskiego po- 
chodzenia, którzy ze wszelką gotowością ofiarowali 
się zaopatrzyć przybyszów we wszelkie potrzeby. 
Otrzymują oni bowiem regularnie różne zapasy 
od kompanii, a nadto w porze pięknej powiększa- 
ją je, polując na renifery i łosie, lub łowiąc ryby 
w Yukonie. Rzeka obfituje w różne rodzaje ryb, 
a zwłaszcza w "nalimy", którą wprawdzie żywią 
psy głównie, ale której wątroba smakuje także lu- 

dziom, o ile do niej się przyzwyczają. 
Rozumie się, że mieszkańcy fortu Nulato zdu- 

miewali się, oglądając "Pięknego Wędrowca" i nie 

mało się też zdziwili, gdy im p. Kaskabel oznajmił 
swój zamiar powrócenia do Europy drogą na Sy- 
beryę. Że też ci Francuzi na wszystko się ważą! 
Co do pierwszej części podróży aż do Portu Cla- 

rence, to ich zdaniem odbędzie się ona bez znacz- 

nych przeszkód i dokona się, zanim płaszczyzny A- 

laski zetną się pod pierwszym mrozem zimowym. 
Na radę p. Sergiusza postanowiono zakupić 

niektóre artykuły potrzebne do podróży przez ste- 

py. Przedewszystkiem, należało się zaopatrzyć w o- 

we okulary niezbędne do podróżowania przez nie- 

zmierzone obszary okryte zimowym szronem i śnie- 
giem. 

Indyanie dostarczyli ich tuzin za kilka szkla- 
nych świecidełek. Były to tylko drewniane okula- 

ry bez szkieł, lub raczej rodzaj lornetek tak oczy 

pokrywających, że można było patrzeć tylko przez 
wazką szparę. Wystarczy to do pochodu bez zbyt 
wielkiego trudu, a chroni od oftalmii grożącej w 

skutek odblasku śniegu. Wszyscy podróżni ich 

spróbowali i oświadczyli, iż łatwo przyzwyczaja 
się do nich. 

Obok tych przyrządów chroniących oczy, na- 

leżało pomyśleć o okryciu na nogi, gdyż niepodob- 
na spacerować w cienkich ciżemkach lub trzewi- 
kach po stepach nawiedzonych przez zimę sybiryj- 
ską. 

Magazyny w Nulato dostarczyły im kilka par 
butów zrobionych ze skór fok czyli psów mor- 

skich, najodpowiedniejszych do długich podróży 
po ziemi lodem okrytej, a nieprzemakalnych dlate- 

go, że jeszcze tłuszczem są powleczone. 
Z tego powodu p. Kaskabel zauważył w zwy- 

kły swój sposób sentencyonalny: 
— Jest rzeczą zawsze korzystną odziewać się 

w taki sposób, jak zwierzęta w okolicach, przez 
które się podróżuje. Ponieważ Syberya jest kra- 

jem psów morskich, przeto ubierajmy się jak psy 
morskie 1 

— Psy morskie w okularach! — dodał Sander, 
którego dowcip znalazł uznanie u ojca. 

Dwa dni spędzili nasi podróżni we forcie Nu- 

lato; dostateczny był to odpoczynek dla koni. (Ży- 
czono sobie szybko dostać się do Portu Clarence. 
Dnia 21 sierpnia "Piękny Wędrowiec" wyruszył w 

drogę i od tej chwili już porzucił ostatecznie pra- 

wy brzeg wielkiej rzeki. 

Yukon bowiem teraz już płynął prosto w kie- 

runku południowo zachodnim, ażeby wpłynąć do 

zatoki Norton. 

Gdyby go się trzymali nasi podróżni w tym 
kierunku, to niepotrzebnie przedłużyliby znacznie 

swoją podróż, gdyż ujście rzeki znajduje się dużo 

na południe od cieśniny Berynga. Od tego ujścia 
musieliby się skierować ku Portowi Clarence 

wzdłuż wybrzeża poszczerbionego zatokami, fjor- 
dami i strumykami, a tam Gladiator i Vermont 

niepotrzebnie wyczerpałyby swoje siły. 
Zimno stawało się dotkliwsze. Bardzo już u- 

kośne promienie słońca dawały jeszcze dużo świa- 

tła, ale już mało ciepła. Ciężkie chmury gromadzą- 
ce się w wielkich kłębach, groziły obfitym śnie- 

giem. Drobna zwierzyna stawała się rzadszą, a wę- 

drowne ptaki zaczęły ciągnąć na południe, szuka- 

jąc łagodniejszych okolic do przezimowania. 
Do owego czasu, — a była to łaska nieba, za 

którą należało być wdzięcznym, — p. Kaskabel ze 

swoimi towarzyszami niezbyt odczuwał trudy po- 

dróży. Musieli oni istotnie mieć żelazne konstytu- 
cye, — co było zapewne wynikiem ich życia wę- 

drownego, łatwości aklimatyzowania się pod ka- 

żdem niebem i ćwiczeń gimnastycznych wzmac- 
» 

niających ich muszkuły. Wszelka była nadzieja, że 

wszyscy zdrowo i szczęśliwie dostaną się do Portu 

Clarence. 

I tak się też stało dnia 5 września, po podróży 
wynoszącej tysiąc pięćset mil od Sitki, a około trzy 

tysiące trzysta mil od Sacramento, czyli po prze- 

byciu przeszło pięciu tysięcy mil w zachpdniej A- 

meryce w przeciągu siedmiu miesięcy.;- j 

w-r ~m :u wart*-''* •»*r y 2^2222iI^^^2222225i2222Sle'slfs 

Ą ~v $ 5 I sewew. 1 V 

STABZTI MŁODZI. 

O POWIEŚĆ. 

(Dalszy ciąg.) 

To-mówiąc rachował drżącemi rękami uskła- 

dany przez całe życie grosz. Wszystkiego razem 

było siedm tysięcy rubli. 
— Nie przyjmuję więcej nad dwa tysiące — 

rzekł Adam. 
— Albo wszystko, albo nic, nie lubię dzielić. 

A czyś ty .pomyślał, jakie cię czekają wydatki na 

początek gospodarstwa? A kto ci da? Kto ci pozwo- 
li robić wkłady z dochodów? A czy je nawet godzi- 
łoby się robić? Pomyśl, pomyśl i bierz wszystko, 
bo się pogniewamy. 

— Nie mogę — odparł stanowczo wzruszony 
i zawstydzony młody człowiek. 

— No, no, zobaczymy — mruczał stary. 
— Proszę jako pożyczkę do przyszłych zbio- 

rów na zapłacenie Gębalskiego. 
— Dobrze, ale tajemnica, mój Adasiu. 
— Zaręczam. 
— Jadę na noc do miasteczka zmienić Listy i 

niby ztamtąd gotówikę przywiozę. Nie chcę podzię- 
kowań, ani wdzięczności. 

Pieniądze utonęły w wielkim czerwonym pu- 

gilaresie z długiemi czarnemi tasiemkami, któremi 

i?an Walenty okręcał cały swój skarb; zawiązał na 

pytlicę i schował w głęboką kieszeń surduta. 
— Wstydzę się teraz troszkę, bo wiele razy 

pytano mnie o pieniądze w gwałtownej potrzebie, 
a tych gwałtownych potrzeb jest u nas najmniej 
raz na miesiąc, tyle razy odpowiadałem: "nie mam 

—1 nie wiem zkąd wziąść", chowając je na prawdzi- 
wą potrzebę. Prawdziwa dopiero teraz nadeszła, bo 

ty bierzesz gospodarstwo w ręce. I gdybym nie dał, 
miałbym się za nikczemnika. Kłamałem tyle razy, 

aby uczciwie postąpić. A ty mi i tego zabraniasz. 
— Panie Walenty! — zawołał Adam. 
— Basta! nie mówię więcej w tej materyi. 

Chodźmy do pana Stefana oświadczyć, że bierzesz 

gospodarstwo od jutra. 
— Mówiłem już z ojcem. 
— Mówiłeś i cóż? 
— Zgodził się — chociaż, zdaje mi się, mało 

wierzy w moje zdolności. 
— Nrie bój się, pokażemy co umiemy. 0 dymi- 

syi Gębahlkiego uprzedzisz? 
— Powiem po skończonym fakcie. 
— Wybornie! 
Gębalski u pana Stefana, pani Gębalska, jako 

ICosmacińska., u pani Karoliny, serdecznie i łaska- 

wie przyjęci — wrócili do domu w dobrych humo- 
rach nie przeczuwając jutrzejszej burzy, nagły je- 
dnak wyjazd pana Walentego, zaniepokoił ich mo- 

cno. y 
b VI. 

— Oto cała, .pensya za sześć lat. do świętego 
Jana — mówił z butną miną staruszek, rozkładając 
ośmnaście sztuk sturublówek na jadalnym stole pa-- 
na rządcy. 

Państwo Gębalscy oniemieli na razie wpatru- 
jąc się martwo w ośtnnaście sztuk tęczowych pa- 

pierków. 
— A teraz, dla porządku, proszę poświadczyć 

odbiór. 
— Nie podpiszę — ryknął Gębalski chwytając 

się rękami za głowę. Tak nagle, przed samym św. 
Tanem wypędzać jak psa z żoną i dzieckiem na 

rozstajne drogi i nie zapłacić mu pensyi z góry 
na rok naprzód, i nie dać mu na cały rok ordyna- 
ryi, i nie wyżywić mu tej pary sztuk inwentarza. 

O, to się prawo za mną ujmie! 
— To tak teraz panowie wynagradzają dzie- 

sięcioletnią cięż'ką służbę — zawołała za mężem z" 

płaczem Kosmacińska z domu. 
— Pracuj, nogi uchodź, ręce pourabiaj a jak 

przyjdzie fantazya — precz, ruszaj, choćbyś z gło- 
du miał jutro umrzeć. 

— Z głodu nie umrzecie — rzekł pan Walenty 
z uśmiechem. 

— A cóżto, majątku dorobiliślmy się tutaj? To 

pan przez złość i przez zemstę do mnie, wypędzasz 
nas — zawołała psni Gębalska. 

— Przez zemstę do pani? — powtórzył sta- 

ruszek. 
— Tak, przez zemstę. A nie przychodziłeś pan 

do mnie przed dziesięciu laty co dzień? Niceś nie 

wskórał i teraz się mścisz. 
Pan Walenty się rozflmiał. 
— Moja pani, dajże mi też pokój. Nic nie 

chciałem wskórać i niech nie wskóram. 
— To pan mnie będziesz jeszcze przed mężem 

poniewierał? 
— Dobrze, będzie i to w procesie — odezwał 

się pan Gębalski. Wyrzucić się z talcą hańbą nie 

damy. 
— A zresztą starszy pan nas przyjmował i 

starszy pan ma prawo wydalać, więcej nikt — za- 

wołała hardo pani Gębalska, popychając lekcewa- 

żąco ręką rozłożone na stole ruble. Nam milsza do- 

bia opinia, u ludzi, niż te nędznych kilka sztuk bi- 

buły. 
—Bo macie ich: więcej — odparł z flegmą pan 

Walenty. 
— Widziałeś je pan? — krzyknęła pani Gę- 

balska. To pan złodziejarfti nas robisz? — Łzy obu- 
rzenia stoczyły się po zarumienionej jej buzi. 

— Bieęźecie czy n« bierzecie? 
— Ani się ich tkniemy — odparła z mocą. 
Koto ak,ien przechodził Wałek. 

i i (Ciąg dalszy nastąpi.)' ^ iT< 
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W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 
yt można nabyć następująco, RsF 
ggll książki: J| 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1.00. 

Dzieci? Maryi. 
Powieść oparta na prawdziwem 
zdarzeniu i bardzo pouczająca. 

Ceua 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 7oc. 

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

Dwa tomy w opraw-ie $1.00. 

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

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Powieść na tle amerykańskiego 
życia, opracował ks. A. Tio- 
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 Hinczy. 

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

Cena w oprawie 75c. 

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

Cena w oprawie 75c. 

Ze świata. 
Obrazki i humoreski przez autora 
"Kłopotów btarego KTomendanta". 

Cena w oprawie 75c. 
I II 

Dziennikarstwo Polskie j 
w Ameryce 

i jego 301etnie dzieje. 
Opracował Henryk 
Nagiel. 'Cena 50o. 

Książki Teatralne. 
— 

, 

Dzieci Izraela. 
Dramat Biblijny w óciu odsio- 
nach clla ludu polskiego, napi- 
6ał Szczęsny Zahajkiewicz. 

Cena 50c. 

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

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

Cena 50c. 

li 

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. 

Adresowa^ należy: 

The Polish PuMishing Co., 
141443 W. Diyision SŁ, CHICAGO UL 


