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Przekład z francuskiego. 

Cały Paryż, który był 17 listo- 

pada na wznowionej "Podróży 
naokoło świata", ani przypuszczał 
że sztuka ta została zdyskredyto- 
waną. 

A jednak było to najprawdziw- 
szą prawdą. Dnia tego rano, le- 

gendarny Fileas Fogg został zdy- 
stansowany, pobity, zepchnięty 
do kadrów rezerwy. I to przez 
kogo? Mój Boże! Przez najzwy- 
klejszego paryskiego trzpiota, 
przez sympatycznego, alt nie zaj- 
mującego wcale jakiegoś wybit- 
niejszego stanowiska Ludwika; 
Yerneta. Ekscentryczny syn Al- 
bionu został zdetronizowany i je- 
dna legenda więcej zatonęła w 

głębiach oceanu. 

Posłuchajcie jak się to stało. 
Przed trzema; mniej więcej mie- 

siącami w jednej z bulwarowych 
kawiarń, przeglądał Ludwik Ver- 
net "Echa teatralne" na/ czwartej 
stronnicy jakiegoś dziennika. 

— Co, jeszcze? — zawołał na- 

gle.—Ah! zaczynają mię w koń- 
cu irytować z tą swoją "Podró- 

żą naokoło świata w ośmdziesię- 
ciu dniach"! To już zakrawa na 

trzynaste -dzieło Herkulesowe!.. 
— A jednak — odezwał się an- 

gielską frafjc/uzczyzną jakiś je- 
gomość, którego Ludwik Vernet 
wcale dotąd nie znał, był to bar- 
dzo ładny rezultat. Dowodem 
teo-o sztuka, osnuta, na tle a^n- 

turniczych przygód mego współ- 
ziomka przez utalentowanego 
francuzkiego pisarza;. 

Ludwik Vernet obrócił się na 

krześle i rzekł niezmieszany: 
— A ja panu powiem, że wasz 

Fileas Fogg jest żółwiem, i zało- 
żyłbym się, że zrobiłbym to le- 

piej od niego! 
— Podróż na około świata 

w.. ? 
— Powiedzmy w siedmdziesię- 

ciu dniach jeżeli pan chce! 
— Chcę, bardzo chcę i chcę się 

także założyć. 
— O co? 
— O sto tysięcy franków. 
Ludwik Vemet .podrapał się po 

uchu. 
— Sto tysięcy franków, — rzekł 

— nie mam ich nie tylko przy so- 

bie, ale nawet w domu.Ale, je- 
żeli pa|n zechce poczekać do jutra 
wieczór, zobaczę się z moimi 

przyjaciółmi, którzy uzupełnią 
prawdopodobnie tę sumę i będę 
na pańskie usługi. 

Cudzoziemiec się zgodził, podał 
Ludwikowi Vernetowi swoją kar- 

tę i pożegnali się dwaj przypad- 
kowi znajomi. 

I oto dlaczego, we środę 16 

listopada Vemet westchnął z u- 

czuciem zadowolenia, stawiając 
nogę na wybrzeżu w Hawrze. 

Wyjechawszy z Paryża 8 wrześ- 
nia?, powinien był być z powrotem 
17 listopada w południe... Nie 
miał dużo czasu do stracenia i z 

pewnym też niepokojem siadał 9 
listopada w Nowym Yorku na po- 
kład "Marsouin'a". Czy będzie w 

Hawrze 16, iak 20 zapewniono? 
Ważyły się losy. Najmniejsza* 
przeszkodą w drodze, najmniej- 
sze uszkodzenie maszyny, i wszy- 
stko było stracone! Ale "Marso- 

uinowi" zależało na reputacyi 
"najlepszego transatlantyckiego 
parowca francuzkiego". O zapo- 
wiedzianej godzinie zawinął do 

portu w Hawrze, po przebyciu 
Atlantyku w niespełna tygodniu. 

Dzielny okręt po tej szalonej 
jeździe wydawał się szczęśliwym, 
źe może wypocząć, i maszyna 
jakby zmordowana tym ogro- 
mnym wysiłkiem, pozwalała, hu- 

cząc, uchodzić bezużytecznej od- 

tąd parze, podczas gdy jej kładka 

wyrzucała na wybrzeże długi 
-sznur podróżnych i pakunków. 

Ludwik Vernet się obrócił, a- 

żeby jej rzucić spojrzenie wdzię- 
czności. Potem, wyciągnął zega- 
rek. Czwarta godzina! Miał aż 
nadto czasu, ażeby zjeść swobod- 
nie obiad i odjechać o godzinie 6 
minut 40 ekspresem, którym stad- 

nie w Paryżu tej samej nocy o 

godzinie 11 m. 40 Czy tak będzie 
dobrze ? Zajrzał do swego poprze- 
dnika, i kiedy przebiegał kolumny 
-cyfr, na jego ustach zarysował się 
uśmiech.. 

— Właściwie, po co?... Po co 

mam dziś jechać? Będę: miał minę 
jakbym się bał, żeby:się nie srpóź- 
Aićł Shocking, kochanku, nle wy- 

pada! Szyk, pszt coś w wyższym 
rodzaju to przybyć możliwie naj- 
później, w ostatniej chwili. Wiel- 

cy artyści oszczędzaj.-} w ten spo- 
sób swoje efekty. Otóż, mam ju- 
tro rano pociąg o godzinie 6 m, 

55, którym będę na stacyi Saint 
Lazar o godz. ii m. 30. Spotkame 
naznaczone na południe w biurze 
"Semaforu francuzkiego", tuż za 

giełdą. Z dworca Saint Lazare do 

giełdy mam zaledwie ośm minut 

jazdy pierwszym lepszym fia- 

krem. Nic mi więc nie może prze- 
szkodzić, ażebym się zjawił w 

"Semaforze francuzkim" punktu- 
alnie o dwunastej w południe i 

aż do ostatniej sekundy przepeł- 
niał niepokojem serca intereso- 

wanych ! 
Ludwik Vernet kazał odsta;wić 

swoje bagaże do hotelu pod 
"Psem", najlepszego w Hawrze. 

Zjadł spokojnie obiady .przeszedł 
się po mieście, paląc dobre cyga- 
ro i wrócił o 10, ażeby się poło- 
żyć. 

— Proszę pana — zwrócił się 
do zarządcy hotelu — muszę wy- 

jechać jutro rano pociągiem o go- 
dzinie 6 m. 55. Czy może pan za- 

ręczyć, że zostajnę na czas obu- 

dzony? 
— Mamy specyalnie w tym ce- 

lu zaufanego człowieka, — odpo- 
wiedział zarządca. — Może pan 
spać na obydwa boki. Nie spóźni 
się pan na pociąg. 

— To dobrze, gdyby mi pan je- 
dnak mógł pożyczyć budzika, 
czułbym się jeszcze spokojniej- 
szym. 

— Majny wprawdzie jeden je- 
dyny w domu, ale skoro sobie pan 
życzy, mogę panu służyć. Oto 

jest 
Vernet podziękował, poszedł do 

swego pokoju, nastawił budzik na 

6, umieścił go na toalecie w gło- 
wach łóżka, położył się i zasnuł 
snem sprawiedliwego. 

— H«! panie! 
— Co tam? Co się stało? 
— Ostatni czas wstawać! 
— Po co? 
— Ażeby jechać na kolej! 
Ludwik Vernet rzucił okiem 

na budzik. 
— Pół do siódmej! — krzyknął 

przestraszony. 
(Dokończenie nastąpi.) 
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Z DZIEDZINY ODKRYĆ I 

WYNALAZKÓW. 

Zadanie astronomów odkrywa- 
nia nowych planet i badania 
ich ruchu, staje się z biegiem cza- 

su coraz trudniejszem. Niewykry- 
te z tego powodu jeszcze plane- 
ty, raczej planetoidy, są coraz 

mniejszej wielkości, a siła opty- 
czna teleskopów dobiega już 
swej granicy. Do pomocy-wzięto 
więc fotografię, bo płyta fotogra- 
ficzna odczuwa to, czego nie doj- 
rzy oko nawet w najlepszym te- 

leskopie. Ale i ten środek w wie- 

lu wypadkach nie na wiele się 
przydaje. Tak jest obecnie z tak 

zwanym dziewiątym księżycem 
Saturna, jednej z najodleglej- 
szych planet naszego układu sło- 

necznego (trzeciej, licząc od gra- 
nic układu). 

Dotąd znano ośm księżyców 
Saturna. Przed pięciu laty spo- 
strzeżono dziewiąty; wkrótce je- 
dnak stracono go z oczu, i pow- 
stała wątpliwość, czy wogóle ist- 

nieje. Wielu astronomów, mię- 
dzy nimi i Struwe, byli zdania, że 

gdyby nawet ten dziewiąty księ- 
l życ istniał, to naszymi instrumen- 
tami optycznymi — biorąc na u- 

wagę domniemaną wielkość 

księżyca — nigdy nie będzie mógł 
być wykryty. Astronomowi Pick- 

ering'owi w obserwatoryum Are- 

quiba w Peru udało się jednak 
odnaleść planetiod w pobliżu Sa- 

turna za pomocą teleskopu foto- 

[ graficznego, ofiarowanego obser- 
I watoryum przez pannę C. Bruce. 
W sierpniu roku 1898 zauważył 
Pickering na płycie fotograficz- 
nej białą plamkę w pobliżu Sa- 
turna. O tej porze roku zatrzy- 
muje się na pewien czas Saturn 
w swoim ruchu pozornym, ob- 

serwowanym z ziemi, a zatem 

Pickering mógł domniemany ten 

planetpid1 lepiej sfotografować. 
Było to ciało niebieskie wielko- 
ści 15 lub 16tej i poruszało się, 
jak pokazały spostrzeżenia, w 

płaszczyźnie drogi Saturna, co 

zgoła wydało sę dziwnem, bo 

znane z dawniejszych odkryć 
ośm księżyców Saturna, porusz*- 

»ew*MW. ,fA 

ją się prawie w płaszczyźnie jego 
równika. 

Spostrzeżenia, zrobione we 

wrześniu tegoż roku, porównane 
z sierpniowemi, wykazały, że dro- 

ga jego naokoło Saturna ogrom- 
nie różni się od linii koła. W 

sierpniu 1899 r. Saturn znajdował 
się na drodze mlecznej, a więc 
niepodobieństwem było odszukać 
takie małe ciało niebieskie, jak 
ów domniemany nowy księżyc 
Saturna. To, co lud nazywa dro- 

gą mleczną, przedstawia bowiem 
masę gwiazd, wynoszącą do 20,- 
000 na jednym kw. centymetrze 
pola widzenia teleskopu! Naresz- 
cie w roku 1900 zauważono za 

pomocą fotografii nieznany pla- 
netoid, ale po drugiej stronie Sa- 
turna; przypuszczano, że jest to 

ten sam dawniej obserwowany 
nowy księżyc, ale już znajdujący 
się z przeciwnej strony. Ze wszy- 
stkich 60 obserwowanych płyt 
fotograficznych obliczono jego 
drogę oraz -miejsce w każdej 
chwili i zabrano się do sprawdze- 
nia rachunku za pomocą spostrze- 
żeń. Spostrzeżenia z roku 1904 

pokazały, że na obliczonych z 

góry miejscach nie było żadnego 
planetoidu. Mimo to zaczęto le- 

piej szukać i znaleziono go, ale... 

daleko od miejsca zapowiedzia- 
nego. Dla wielu uczonych była 
to przykra niespodzianka. Pick- 

ering spostrzegł jednak, że ra- 

chunek wypadnie dobrze, jeżeli 
się przyjmie, iż księżyc ten po- 
rusza się nie z zachodu na 

wschód, jak wogóle wszystkie 
księżyce, ale naodwrót ze wscho- 
du na zachód. 

Znowu niespodzianka, znowu 

wątpliwość! Czy ciało niebieskie, 
spostrzeżone w roku 1904, jest 
tem samem, obserwowanem daw- 

niej, a jeżeli tak jest, czy konie- 
cznie musi ono być księżycem Sa- 

turna? Istnienie tego planetoidu 
nie ulega już kwestyi, ponieważ 
spostrzegli go jeszcze astrono- 

mowie Perrine i Barnard. Być 
może jednak, że jest to maia sa- 

moistna planetka, poruszająca się 
naokoło słońca. Planety takie 

mają swe miejsce zwykle między 
Marsem a Jowiszem, ale mimo to 

nic nie przemawia przeciw temu, 
aby taka planetka nie mogła ist- 
nieć i znaczniej dalej, koło Sa- 

turna. Obecnie znajduje się ona 

w swoim ruchu koło Saturna i 
wskutek tego może być wzięta 
za jego księżyc. Należy pamiętać, 
że taką pomyłkę yiż raz popełnio- 
no. Planetoid Venusfa przez 
dłuższy czas brano za księżyc Jo- 
wisza, chociaż był od niego od- 

legły o 60 milionów kilometrów, 
jak się potem okazało. 

Nowy planetoid nazwano Pho- 

ebe; obecnie znajduje się on w 

odległości 13 milionów kim. od 

Saturna, a rozmiary jego są bar- 
dzo skromne — 100 kim. w śred- 
nicy. 

* 

Wiele gałęzi zawdzięcza swój 
rozwój udoskonalonym sposobom 
komunikacyi i transportu. W tej 
dziedzinie zwracają uwagę kole- 

je powietrzne, które w szeregu 
większych i mniejszych przedsię- 
biorstw stały się prawie niezbę- 
dną potrzebą, zapewniając osz- 

czędność czasu i kosztów. Z po- 
między istniejących kolei powie- 
trznych zasługuje na największą 
uwagę, zarówno długością i wy- 

sokością nad poziomem, niedaw- 
no ukończona kolej powietrzna 
w gminie Cesana w Alpach koty- 
ckich we Włoszech. Wybudowa- 
na przez inżynierów wojsko- 
wych z Turynu w celach strate- 

gicznych, służyć ma do przewo- 
żenia materyałów budowlanych 
dla budowy na górze Chaberton 
(3200 m. nad poziomem morza) 
największej włoskiej twierdzy w 

Alpach. Po ukończeniu fortecy, 
koleją tą będą przewożone środ- 
ki spożywcze i amunicya dla za- 

łogi. 
Długość kolei wynosi około 4 

kim.; różnica wysokości niższej 
i wyższej stacyi 1825 m. Kolej 
ma linię jedną dla ruchu wago- 
nów naładowanych, drugą dla 

próżnych. Każda linia składa się 
z dwóch równoległych lin stalo- 

wych, rozciągniętych w odległo- 
ści 2.5 m. jeden od drugiego, na 

jednakowej wysokości, a umoco- 

wanych na stacyach środkowych. 
Za pomocą zawieszonych cięża- 
rów kable te są naciągnięte zaw- 

sze z jedną i tą samą siłą, a to w 

tym celu. aby uniknąć zmiany u- 

kfadu kabli, wskutek zmian tem- 

peratury itp., Wagony są zawie- 

,szpne w powietrzu na kablach.- 
Między dwiema liniami kabli sta- 

lowych znajduje się trzecia, skła- 

dająca się z kablu stalowego 
zamkniętego, służącego do poru- 
szania pierwszych dwóch linij. 
Kolej ma dwie środkowe stacye 
na dwóch górach i składa się dla- 
tego z trzech części. — Ostatnia, 
najwyższa stacya, Chaberton, 
znajduje się — jak mówiliśmy — 

na wysokości 3200 m. nad pozio- 
mem morza i przez większą 
część roku leży pod śniegiem. Ta 

stacya również jak i wszystkie 
inne pomocnicze instalacye są 
wykonane z drzewa. Oprócz 
przyrządu, do obracania zamknię- 
tego kablu trzeciej linii, służące- 
go do poruszania dwu innych, i- 

stnieje jeszcze hamulec dla na- 

tychmiastowego zatrzymania ru- 

chu, którego szybkość wynosi 15, 
— 2 m. na sekundę. Wagony są 
zawieszone w odległości 480 m. 

jeden od drugiego. Stacye komu- 

nikują się między sobą za pomo- 
cą telefonu; linia na całej długo- 
ści jest oświetlona elektrycznoś- 
cią; komunikacya przerywa się 
tylko w czasie wielkich chłodów 
i silnych wiatrów (tormenta). U- 

rządzenie tej kolei kosztowało 
300 tysięcy lirów; ale koszty bu- 

dowy fortecy będą zawsze mniej- 
sze, aniżeli gdyby użyto innego 
sposobu transportowania matery- 
ałów. 

Dr. Antoni K. 

KOSGIUSZKO PHOTO ART GO. 
130 Milwaukee A?e., reKSK0"* 
Fotografio wszelkiego gatunku, matowe ł 

szklące (glosa). 
Naezą specyalnością są fotografie Dar Ślu- 

bnych. jSowożeńcom dajemy w podarunku 
piękny portret ślubny, wielkości 10x20. 

Cena zniżona na fotografie dla dzieci. 
Prosząc S/.an. Rodaków i Rodaczki o ła- 

wę poparcie, kreślimy sią 
Z szacunkiem 

M. MONETA i M. PRUSltfSKI. 
pg**Fotografie do litej Komunii św.""$£3 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 9 rano do 8 wlecz. 

179 W. Diilsion St. SJSr* 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
stale wychodzi o 8-mlu stronicach. 

Wyleczęw5dniaclilll Chcę wyleczyć każdego mężczyzną cierpiącego na Varicoccle, Strykturę, Zaraźliwa Zaka- 
żenia Krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Między kroc/a. 

Tu korzystną ofertą robimy dla wazyatKicb tycb, której wydali awoje plactałzo dla 
wyleczenia alą bas acotku, opr6ex tępo, aby udowodnić wasyatkim tym, *t6r»f»yll le- 
czeni iiTr.%/. tuzin lub wiącej innych doktorów lec* ba* akutka, f ja mam jadyay apoaób 
za j>omoc% którego Waa ras na zawaze wyleczą. 

Kle płaćcie ta niewyleczenle tylke za wyleczeni*. 
I na*aV />V»nA Ka»<łt/> natrat raaUf«aU a#anA««va ■Tlanil 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicą, 
bronchltis lub suchoty stano- 
wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechl- 
wanie Ozallnowego Gaza. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczy was srybko 1 rai 
aa zawsze 1 to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

WYleciam u stale I 

Spfcyaliata 
Chorób Kobiot 

i Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Znllcnie macior, ból w placack 
biała nplawy, wylacacaa na tu- 

ła moją matoftą do teczania. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby akórne, Jako to: kro. 
aty, wrzody, utrata włoiów itd. 

Ja waaz wtlacz* raz na 
zaważ*. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

HP I P 7 |N.Q 247 W. Madlsen Street, róg Supmoi, i-ireo. CHICAGO. 
GODZ. 0FI80 WE: Od 8:30 rano do Ot?j wleci. W Niedr. od 9t«J rano do 7m«J wlact. 

9 

> 465-467RMJLWAUKEL AV 
wam&hiMicoń chicago 'avi. 

ZE ZfctiAUt.lt HK WIŁZ*. 

BÓL GŁOWY. 
Ból głowy, nerwowość, ból w źrenicach, tawrflt 
1 t. p. to skutki rozmaitych wad ocznych, 
które w większości wypadków naprawione być 
mogą przez dobrze dopasowane okulary. 

SCHROEDERA OKULARY 
pomagają, bo przez umie- 
jętne" zustósowanie do- 
brze pasują, 
/i t 

Zastosowanie nic nie kosztuje. 
Doskonale dopasowane okulary eą tak 
tanieml jak bezwartościowe gotowe 
okulary przez niedoświadczonych do- 

pasowano. 

■465-467; 
"JM!LWAUKBEfiVE 

COR. CHICAQOAM- 
Godziny ofiiawe: od 9 rano do 9 wieczorem. 

W Piątki do 7 wieczorem. W Niedzie- 
lę od 10 rano do 1 po południa. 

THE OLD WAY 

Żądajcie od swego grossmika font c£ 

ŚLIWKOWYCH 
THE NŁW WAY 

<«• l. i.L 

! -Te powidła zrobione są z aojrzaiycn oregons^cn suwe*, ui*. i, 

dobrych jak importowane, cukrzone i gotowe do użytku. I 

Lamon-Gohl Syrup Co. 
v 23 W.Rando!t>l| St. €ZMf€ZAGrO, y 

NA FAMIATKE "NAJSZCZĘŚLIWSZEGO DNIA W ŻYCIU." 

PRZEŚLICZNY UPOMINEK DLA DZIEWCZĄT 
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

Książka, która na cale źyoie stanowić będzie klejnot drogi, z której serce 

dziewicy, serce kobiety, zaczerpnąć jnoź© niejedną pocieohę a osłodę, a umysł 
niejedną naukę. 

Królowa 
NIEBIOS 

CZTLI 

Legendy o Matce Boskiej 
Na Ziemi—W Niebie—i—Z Nieba, 
splaane przez poetę i powieśclo-pl- 

earzą AL, Gawalewlcza 1 pzdo- * 

blone 20 śltcznemi ilu- 
Btracyaml artyaty 

larza, Piotra 
Stachlewlcsa, 

Książka to większego formatu, 9Jx6J cali, pięknie oprawiona; złocono 

brzegi. Druk wyraźny, ozdobny, na wytwornym papierze. 
37 przecudnych legend o życiu, chwale i łaskach flajśwfetszeł Pa- 

nienki, Dziewic Królowej, stanowią treść tego wspaniałego dzieia, Niezró- 
wnanego jąko Dąr Pamiątkowy. 

CENA $3.75.be==3 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTKACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO,141—143 W, Ditfslon SŁ, CHICAGO, 


