
Słabe oczy i ślepota 
Wyleczone bez noża moją przyjemną metodą 
leczenia — KATARAKTY. SZUMOWINY, 
IlARNKOWATE POWIEKI, DOLEGLIWOŚCI 
NERWU OD OKA WSZELKIE PHZYCZY- 
NY ŚLEPOTY 1 GŁUCHOTY są skutecznie 
toczone przez CA1CTKKA M KTO PS AltMUJUl JĄ- 
CA. TYSIĄCE WYLECZONYCH, LECZ ANI 
JEDNO OKO LUB UCHO NIE USZKODZI- 
ŁEM. Nowa książka, świadectwa i porada DAR* 
HO. rrzyjdicie dzisiaj. Proetują zyzowate o- 

czy. Nowa meteda Bez noża lub bez bólu 

Dr. F. O. Carter, 
1S2 STATE UL. 

Jedne drzwi na północ od «kładu "The Fa!r*\ 
Drugie piętro 

Godz. oda r od 9 rano do 5 30 wiecz we Wtorki 
1 Piątki az do &S wiecz ; w Niedzielą cd H do 1. 

DR, F. H. 
2S1 w. noeth ayesue. 

Telefon Honroe 605. 
Godziny oflaowo: reno do godziny 9:30, po 

południu od 12-1 i 5—7. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee Ay. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—5 po poł. 

i po 7-rnej wieczorem. 
— TEIAFO.N MOS SUE 2480. — 

DR. W. 5. SCHRAYER, 
Polski Lokarz i Ciiirnrg-. 

441 Noble SI. Tel. Zlonroe 1554. 
Specjalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i d/.ieci. Jeżeli was inni ai« ulo- 
ctą przyjdźcie do mnie. — God/.iay ■ fisowo: 
4o 9 nno, od 1—9 wiec/. Proc~«ł d">br/:o zau- 

ważyć ar. domu i przyjść wpr-Łt do ofisn. 

AKUSZERKA 
z dlugoletuią praktyką w szpitilu euro- 

pejskim, jakoież w Ameryce, poleca swe 

usługi Szanownym Rodaczkom. 

Przyjmuje kobiety do odbycia połogu. 
A.ŻEBROWSKA, 84 Corneliacl. 

) J. F. ŚMIETANKA, 
|| Adwokat, 

połączony z naj- 
lepszenii piłami 
amsryk&ńskiemi. 

I' 120 E. Randolph St. Ute Piętro, 
Telefon Maln 3670. 

Wieczor?m: 92C6 Comiaercial Ave- 
Telefon South Chicago 143 albo i05S. 

K. B. CZARNECKI, 
adwokat 

Pokoje 121&-12—14, Schiller Buildlsf, 
109 Bandolph St, Chicago. 

_ I Central 5341. 
T ony. | Automatic 5208. 
Micazkanie: 609 5. ASHLA5D 1TŁ 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ashland Błock TLZtó'iffu«. 
NAD BANKIEM POKÓJ 701. 

«■■■— Tclcfoa C*atrsl M8. 

Mieszkanie. 743 D1CKS0N ULICA. 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. Mieszkanie: 

730 Milwaukee At. 
Telefon Main 8658. Tel. Halsted 1816. 

Stan. S. Walkowiak, Adwokat. 
Ofla: 808 Atwood Bld(«, tóg Clark 1 SadUoo. 

Mleaskaale: lii X. Carpenter ni. 
Talefon w o fi ale Telefon w domu 

Mai a 1636. Honrco 1144. 

Praktykuje we wszystkich sądach. Ofiaruje 
■we uełujfi w sprawach o odszkodowanie prze- 
ciw kompaniom. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

Na ślub i to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych je6t za- 

jęta przygotowywaniem się 
do tej uroczystości, jeżeli za 

tanie pieniądze można dostać 
drukowanych tyle, ile po- 
trzeba, b?z pracy i kłopotu? 
Przyjdźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

a pokażemy wam rozmaite 
bardzo gustowna gatunki 
papieru na zaproszeniu do 
wyboru. Na żądanie reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

141-143 W. Division St 

Ofla otwarty co wie- 
czór do godz. Smej. 

BB3HE 
i jpłiusż viŚbfE. 

Cezar Kaśka bel. 
> ■ ■■ ■ ■ ^rg-saa—l 

Specjalno tlómaczenłe 
dla ''Dziennika Cliicago6kiego". 

(Dalszy ciąg.); rt-*]., 64) 
Jaki powód mógł mieć p. Sergiusz żądając roz- 

mowy poufnej ? Czy postanowił zmienić swe plany, 
czy też przeciwnie, myślał tylko o ułatwieniu Kas- 

kabelom podróży pośród lepszych warunków, o- 

fiarując im pewną sumę pieniędzy? 
Na każdy sposób Jan i Kajeta nie zmrużyli oka 

tej nocy. 
Nazajutrz przedpołudniem rozmowa zapowie- 

dziana się odbyła. 
Nie z powodu nieufania dzieciom, tylko z oba- 

wy, by nie podsłuchali ich krajowcy lub inni prze- 

chodnie, p. Sergiusz poprosił pp. Kaskabelów, aże- 

by odeszli z nim na pewną odległość od obozu. 

Niewątpliwie miał do powiedzenia coś ważnego, 
co należało utrzymać w tajemnicy. 

Wszyscy troje szli ku przystani w kierunku fa- 

bryki olejów i rozmowa rozpoczęła się w taki spo- 
sób: 

— Moi przyjaciele, — rzekł p. Sergiusz, — po- 

słuchajcie mię uważnie i zastanówcie się dobrze, 
nim mi odpowiecie na propozycyę, którą wam chcę 
zrobić. O waszem dobrem sercu nie wątpię i dali- 
ście mi dowód, do jakiego stopnia dojść może wa- 

sze poświęcenie. Nim jednakowoż ostateczną po- 
weżmiecie decyzyę, musicie się dowiedzieć, kto ja 
jestem. 

— Kto pan jesteś? Jesteś pan uczciwym czło- 
wiekiem naturalnie! — zawołał Kaskabel. 

-ALE CZŁOWIEK UCZCIWY?...." 

— O tak, uczciwym człowiekiem, — powtó- 
rzył p. Sergiusz! — ale człowiekiem uczciwym 
któryby nie chciał swoją obecnością przyczynić nie- 

bezpieczeństw oczekujących was w Syberyi. 
— Obecność pańska miałaby być niebezpiecz- 

ną? — zapytała się Kornelia. 
— Tak jest istotnie,, bo nazywam się hrabia 

Sergiusz Narkin. Jestem skazańcem politycznym. 
I tu p. Sergiusz opowiedział krótko swe dzieje. 
Hrabia'Sergiusz Narkin należał do majętnej 

rodziny w gubernii permskiej. Jak przedtem opo- 
wiadał, miał zamiłowanie do geograficznych badań 

i odkryć i spędził swoją młodość na podróżach we 

wszystkich częściach świata. 
Na nieszczęście jednakowoż nie ograniczył się 

na tych śmiałych przedsiębiorstwach, w których 
mógł dojść do znacznej sławy. Wmięszał się do 

polityki i w roku 1857 skompromitował się, dawszy 
się nakłonić do przystąpienia do pewnego tajnego 
stowarzyszenia. 

Krótko mówiąc, członkowie tego stowarzysze- 
nia zostali aresztowani, procesowani z całą surowo- 

ścią sądów rosyjskich i po większej części skazani 
na dożywotnie wygnanie w Syberyi. 

Hrabia Sergiusz Narkin należał do tej większo- 
ści. Musiał udać się do Jakucka, gdzie mu wyzna- 
czono pobyt, i pożegnać się z jedynym swym kre- 

wnym, swym ojcem, księciem Wasylem Narkinem, 
liczącym obecnie lat ośmdziesiąt, a mieszkającym 
w dobrach swych we Walskiej, niedaleko Permu. 

Spędziwszy pięć lat w Jakucku, wygnaniec 
miał sposobność ucieczki do Ochocka, nad morzem 

tejże nazwy, z której skorzystał. Tam dostał się na 

okręt udający się do jednego z portów kalifornij- 
skich i tak to się stało, że od lat pięciu hr. Sergiusz 
Narkin przebywał albo w Stanach Zjednoczonych 
albo w Nowej Anglii, starając się zawsze zbliżać 

się ku Alasce i dostać się do niej, skoro stanie się 
posiadłością amerykańską. Tak! Pragnął on gorą- 
co powrócić do Europy przez Syberyę, właśnie tą 
drogą, którą obecnie miał w projekcie i w którą się 
wybierał p. Kaskabel. Można sobie wyobrazić jego 
uczucia, kiedy po raz pierwszy dowiedział się że 

ludzie, którzy go uratowali od śmierci, udawali się 
nad cieśninę Berynga w celu przeprawienia się do 

Azy i. 
Rozumie się, że nie pragnął niczego goręcej, 

jak im towarzyszyć. Ale czyż mógł ich narażać na 

zemstę rządu rosyjskiego? Gdyby się dowiedziano 
że oni dopomogli i przyczynili się do powrotu wy- 

gnańca politycznego do państwa moskiewskiego, to 

jakież byłyby następstwa? A jednak: biedny jego 
stary ojciec! Jakże pragnął ujrzeć go raz jeszczel 

&Ciąg dalszy nastąpi,) 

a" Y i 

SEWER. 

STARZY I MŁODZI. 
POWIEŚĆ. 

J ; (Dalszy ciąg.). ,, 
*X) 

Siostry długo chodziły po ogrodzie. Celinka 
pieszczotami i współczuciem zmusiła Wandę do 

! powtórzenia rozmowy na kopcu. 
— Ten człowiek w rękawiczkach jest skończo- 

j nym nikczemnikiem — zawołała oburzona. 

j — Oszczędzaj mnie — szepnęła Wanda — ja 
go jeszcze kocham. 

I wtedy suche jej świecące oczy wypełniły się 
?zami, ciepłe krople spadły na rękę Celinie. 

Rozdrażniona, egzaltowana a szlachetna dzie- 

wczyna, znająca ludzi tylko z książek, aniołów lub 

szatanów, pochwyciła w objęcia siostrę, tuląc do 

wzburzonego serca. 

Na tę scenę nadbiegł szczęśliwy, wesoły Adam, 
wysłany przez rodziców na zwiady. Celinka dała 

mu znak, aby milczał i odszedł. Usłuchał, lecz cię- 
żkie myśli, pełne podejrzeń i smutnych przeczuć 
obsiadły mu mózg. Błąkał się po ogrodzie, nie 

śmiał wrócić do ojca i matki, nie miał odwagi i sił 

iść do siebie. 
Celinka cicho i niepostrzeżenie wprowadziła 

Wandę do jej pokoju, utuliła ją jak mogła i umiała; 
położyła do łóżka, przyrzekła wrócić; a sama wy- 

sunęła się szukać brata. 

Spotkali się w grabowej alei, w milczeniu ści- 

snęli za ręce. 
— Przegrana — odezwał się pierwszy Adam. 
— Raczej wygrana — pochwyciła Celinka. — 

Ten elegancki młodzieniec jest to skończony nędz- 
nik, okrywający swą nikczemność piękną powierz- 
chownością, salonowym układem i paryskiemi rę- 
kawiczkami. 

— Co mówisz! — zawołał Adam. 
Celina powtórzyła treść romowy siostry z Ar- 

turem na kopcu, ubarwiając ją i komentując na 

swój sposób. Zakipiała gorąca krew w młodym 
człowieku i obudziła w nim nienawiść i zemstę. 

Z okien pokoju pana Stefana biło światło. 

Szczęśliwy ojciec chodził rozpromieniony, palił cy- 

garo i marzył o świetnym losie swego dziecka. 

I Wszedł Adam. Z rysów twarzy syna odgadł pra- 

wdę; cofnął się przestraszony i blady. 
— Ojcze! tego nikczemnika jutro wyzwę. 
— A tpj jakiem prawem, na jakiej zasadzie, w 

imię czego? Nie możesz go wyzwać, chyba mszcząc 

się za honor swej siostry, czyli inaczej, każesz opi- 
nii wierzyć, że istotnie musisz zmazać krwią jej 
niesławę. Arturowi wedle kodeksu, a nawet praw 

towarzyskich, nie możemy nie zarzucić. 
— Więc nie ma obrony, ani kary? 
— Nie ma — odparł z boleścią ojciec. 
— Mamy stać z założonemi rękami? 
— Mulimy, inaczej dobra sława twej siostry 

upada. f 
— Ach ! ojcze, ojcze, nie byłoż lepiej rozmówić 

się z tym człowiekiem pół roku pierwej? 
— Toby znaczyło zamknąć drzwi wszystkim 

młodym ludziom w okolicy. Zresztą dotąd, do tej 
chwili nie'mogę go nazwać nikczemnikiem; cała 

jego zbrodnia, że nie oświadczył się dziś wieczór. 
— I nie oświadczy się nigdy. 
— Zobaczymy. Jutro w tajemnicy przed Wan- 

dą pojedziesz wybadać go. I nareszcie dowiemy się 

prawdy. Nic unośmy się i nie rozpaczajmy przed 
czasem. 

Celinka pocichu, aby nie obudzić podejrzeń, 
wróciła do pokoju siostry, lecz już zastała matkę 
siedzącą na łóżku, zalaną łzami. Wanda z wypie- 
czonemi rumieńcami trzymała jej rękę w swych 
dłoniach. Milczała, oczy jej świeciły gorączkowo, 
pierś jej wznosiła się krótkim, urywanym odde- 

chem. Cisza panowała ciężka i przygniatająca. Ce- 

linka nie mogła znieść tej ciszy, potrzebowała mó- 

wić i dużo mówiła, aż póki różowy świt nie rozja- 
śnił pokoju. Wanda zamrużyła oczy, puściła rękę 
matki. 

VIII. 
Po twardej, gliniastej drodze toczył się odkry- 

ty elegancki powozik. Jakób dumny był z nowej u- 

przęży, białych swych rękawiczek, czerwonej kami- 

zelki i z panicza, którego wiózł. Kochał go, cho- 

ciaż zdawało mu się, że go tylko lubił. 

Adamowi, im więcej się zbliżał do Klonowskie- 

go dworu, tem silniej serce biło. Obawiał się groź- 
nych następstw swej wizyty, a miał jeszcze troszkę 
nadziei, że wszystko może dobrze się skończy. 

Powozik zatoczył się przed murowany dwór, 
na ganek wyszedł w liberyi służący. 

— Jaśnie pan w polu — rzekł, pomagając wy- 

siąść Adamowi — ale mam rozkaz, aby natychmiast 
posłać po pana. 

Adam wszedł do salonu. Uderzyła go czystość, 
elegancya a nawet wykwintność; wszędzie widnia- 

ły porządek i systematyczność w drobiazgach, któ- 

rych było pełno. Książki pięknie oprawne, dzienni- 

ki symetrycznie ułożone, dużo cacek, lecz każde z 

nich miało dobrze obmyślone dla siebie miejsce. 
— Wanda ożywiłaby te holenderskiej czystości 

pokoje — pomyślał Adam. 

Uprzejmy gospodarz nie pozwolił mu długo 
myśleć i rozglądać się. Widział powozik toczący 

się po drodze, spiął konia ostrogami i w pięć mi- 

nut już witał gościa serdecznie, o ile stać go było na 

serdeczność, a zawsze uprzejmie. 
Adam się nieco zmieszał, był nawet trochę szty- 

wny i zaambarasowany, lecz gospodarz rozbroił go 

swobodą. Niepodobna w nim było odkryć żadnych 
śladów wczorajszych przejść. Opowiadał, że wy- 
bornie spał; rano się zerwał, odebrał przyjemne li- 

sty i dobre'wiadomości z poczty, jest zdrów i we- 

sół, gospodaruje, uśmiecha się do życia i przyszło- 
ści. I) i 
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W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 

11" 
można nabyć następująco 

książki: 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Yerne. 

Cena w oprawie $1.00. 

Dziecin Maryi, 
Powieść oparta na prawdziwem 
zdarzeniu i bardzo pouczająca. 

Cena w oprawie $1.00. 

Kara Boża idzie 
przez oceany. 

Powieść na tle 6tosunków pol- 
skich w Ameryce. Napisał H. 
Nagiel. Cena 50c. 

Kłopoty Chińczyka 
w Chinach, 

przez 
Juliusza Yerne. 

Cena w oprawie 75c. 

Po roku 
1830, 

z "Tulaczów", B. Boleshnrity (J. I. 
Kraszewskiego), opowiadanie history- 
ryczne. 

Cena w oprawie 75c. 

Przygody Pana 
Marka Hinezy. 

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

Cena w oprawie 75c. 

A. Wilkoński. Cena w oprawie 50c. 

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

Powieść z życia ludu polskie- 
o w Wielkopolsce, napisał 

Machnikowski. 
Cena w oprawie 75c. 

S 

Obrazki i humoreski przez autora 
"Kłopotów atarego Komendanta". 

Cena w oprawie 75c. 

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

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

1 i. 

Książki Teatralne. 

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

Cena 50c. 

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

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

Cena 50c. 

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 żądania przy- 

syłamy katolog. 
Adresować należy: 

The Polish Publishing Co., 
141=143 W. Dmsion SU CHICAGO ILL 

-»rrr s i;...),. 


