
ZYZOWATE OCZY 
sprostowane bez noża. 
Panna Róża Kitowaka z p. n. 683 Center 

Avenoe mówi:—"Doktór Carter sprosto- 
wał moje oczy przed dwoma laty bez bólu 

lab bandaży. Dzisiaj moje oczy są w jak 
najlepszym stanie". 

DR. F. 0. CARTER, 
182 STATE UL. 

Jedne drzwi na północ od składa "The 

Fair". Drogie piętro. 
Godz. ofiis.: Od 9 rano do 5:30 aiecz. ;we Wtorki 

1 Piątki a2 do 48 wlecz.; w Niedzielą od II do 1. 

Trzy Ekspress — Poclą<:i na Wecliód, w każdy 
dzień toku Pullmanowakie Wagouy Sypialne 

ftzj wszystkich pociągach. W.pony dla Traaa- 

iontynentainych Turystów opuszczają Ctlcaeo 
trzy razy w tygodniu: we wtorki i aoboty o 2:31 
po południa; w środy o 10:85 z rana. Z Chi- 
cago do Bostona bez przesiadania. Nowocze. 
•no Wagony Jadalne w których daje elą obiady 
podług planu osobowo—klubowego, z cenami ot 
Sfic do $1.00; jakotel obsługę a la carte. Bezpo- 
średni* komanikacra do Fort Wnyne, Findlay, 
Cle*eiand, Brie, Buffalo. Rochester, Syracuse. 
BlnglMmton, Scraaton, New York, Boston i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Baty law- 

»se najniższe. Murzyni—pomarzy w uniformach 
ku obsłudze wszystkich pulltnan — ęasateróau. 
Jeżeli zamierzacie udać elą na Wschóa, /.głoście 
■i) "o najblltsieso Aflota Biletowego, lab pisz- 
cie do JOHN J. C AL Ali A X Ge.n'1 Agent. 

113 Adams 9t., Chicago I1L. 

Żadnych 
wyęórowt* 
aych ren 
na po«ią- 
gach. 

Przyjdźcie 
do mnie Jelell cierpicie na Jaka- 
kolwiek chorotą oka. Je»teia 
doświadczonym okulistą, wiąo 

tncetł wam przypasować oapo- 
wkdne okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebne medycyny. 
Leczą choroby uazu, oczu, 
sardła i płuc, oraz wszelkie do- 
legliwości mężczyzn, niewiast 
1 dzieci. Efzamlcacjra darmo. 

Prof. Dr. A. Ramser, 
456 Milwaukee At. blisko Chicago Ar. 
Gdzie koło Godz. ofisowe:—od Słtej rano do Dtej 
i światła sią wiecz. każdego dnia; w "Niedzielą 

obracają, od Otej rano do 3ciej po południu. 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze wykonu- | 
j© wszelkie prt- 

I ce podług najno- j 
waz ego systemu 

l po najmzszycn ceoacn. 

606 West 18u ul., 
Godziny oflsowe: od Sej rano do 9 wifcz. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA, 

Dobra* wykonuje wszelkie prace podług najuoip 
ezego ajstemu, i po najoiiszej cenie. 

688 MILWAUKEE ATE. i CENTEB. 
fiodzinj ofleowe: od S rano do 0 wlecz, 

w Niedziele od 9 rano do 4 po pot 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTtT 

Codzień od 9 rano do 8 wlecz. 

179 W. DiitsionSt. & Kr> 

AKU5ZERKA 
z długoletnią praktyką w szpitala euro- 

pejskim, jakoteż w Ameryce, poleca swt 

usługi Szanownym Rudaczkom. 

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

TEL. MONROE 24S0. 

A. RONOWSKA, Akuszerka 
627 Milwaukee Arenue. 

U W AGA I J estem napowrót z 

Iowa. 

DR. F. H. BOOTH, 
281 W.30RTH 1TE3U3S. 

Telefon rionroe 605. 
Godziny oflaowe: rano do godziny 9:30, po 

południa od 12—1 1 5—7. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ 1 CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od S—12 rano. Od 2—6 po poł. 

1 po 7-mej wieczorem. 
— TŁLKFON 305BOE 2180. — 

DR. W. 5. 5CHRAYER, 
Polski Lekarz 1 Chirurg. 

441 Noble St. Tel. Monroe 1564. 
Specjalista we wszystkich chorobach 
czyzo, kobiet i dzieci. Jeżeli was lani nie ule- 
czą przyjdźcie do mnie. — Godziny ofiaowe: 
do 9 r*no, od 1—9 » lecz. Proszą dobrzs zau- 
ważyć nr. domu i przyjść wprost do ofisu. 

I Inaa rałoioos w roku 1878. 

AUfi. BURKĘ, "E" 
Obejrzy dach darmo 1 powie ile kosztować 
bidzie reperacya. — Materyały na dach. 

Ofis i skład: ID0-104 #. §nperior St. 
Telefon Monrce 208. iVąko.|blsted, Chlcsfo, 

Oglamjclt ilf w Dilen. Chlcifloikltn. | 

JULIUSZ VERNE. 

Cezar Kaśka bel. 
Specjalne tlóraaczenie 

dis "Dziennika Chieagoekiego". 

i*ik»i [(Dalsay ciąg.); ^™) 
— Tak, jest to niewątpliwie hr. Narkin! — 

rzekł jeden z tych. agentów do drugiego. — Niewą- 
tpliwie wałęsał się w pobliżu granic Alaski, dopóki 
prowincya nie została anektowaną i wtedy dostał 

się do tych cyganów, którzy go przyjęli między sie- 

bie, i teraz zamierza z nimi przejechać przez Sybe- 
ryą! V 

Rozumowali przeto bardzo ściśle, a chociaż po- 

czątkowo p. Sergiusz nie zamierzał wyruszać poza 
Port Clarence, to przecież obaj agenci wcale się 
nie zdziwili, kiedy się dowiedzieli, że postanowił 
wraz z "Pięknym Wędrowcem" przekroczyć cie- 

śninę. 
— Doskonała to dla nas gratka! — odrzekł dru- 

gi agent. — Gdyby hrabia pozostał tu, na ziemi a- 

merykańskiej, to nie moglibyśmy go aresztować! 
— Teraz zaś, skoro stanie tylko po drugiej stro- 

nie cieśniny, — mówił dalej pierwszy, — będzie na 

terytoryum rosyjskiem i nie może nam ujść, gdy 
wpadnie w nasze ręce. 

— Aresztowanie to przyniesie nam rozgłos i 

zysk znaczny! Świetny to tryumf dla nas w chwili 

powrotu! Ale jakże do tego się weźmiemy? 
— Rzecz bardzo prosta! Kaskabelowie wkrót- 

ce wyruszą, a że chodzi*im o drogę najkrótszą, prze- 
to udadzą się do portu Numana. A zatem, jeżeli tam 

zdążymy pierwsi, albo też równocześnie z hr. Nar- 

kinem, to będziemy mogli natychmiast go ująć! 
— To dobrze, ale chciałbym być w Numana 

przed nim ,ażeby uprzedzić policyą nadbrzeżną, 
która nam może pomódz w razie potrzeby. 

Postaramy się o to, jeśli się da. Ci kuglarze 
muszą czekać, dopóki lód nie będzie dość silny, aże- 

by mógł unieść ich rydwan, a zatem możemy ich 
łatwo wyprzedzić. Tymczasem więc miejmy oko na 

hr. Narkina bez budzenia jego podejrzeń. Chociaż- 

by on nawet nie. dowierzał rosyjskim urzędnikom 
powracającym do kraju z Alaski, to przecież nie 
może odgadnąć, żeśmy go poznali. Niewątpliwie 
przeto się wybierce; aresztujemy go w Numana, a 

potem pod bezpieczną eskortą zawieziemy go do 

Petropawłowska, albo do Jakucka. 
— A gdyby ci akrobaci chcieli go bronić? 
— To zapłaciliby drogo za to, że dopomogli 

wygnańcy politycznemu powrócić do Rosyi! 
Taki prosty plan mógł mieć powodzenie, zwła- 

szcza, że hrabia bynajmniej nie sądził, iż go pozna- 
no, a Kaskabelom ani się śniło, że są śledzeni. Tak 

więc podróż rozpoczęta pośród oznak tak pomyśl- 
nych, była narażoną na smutny koniec dla p. Ser- 

giusza i jego towarzyszy. A podczas kiedy knuto 
ten spisek, nasi podróżni oddawali się radości na 

myśl, że pozostaną razem, by razem udać się do Ro- 

syi. A co to za radość była szczególnie dla Jana i 

Kajety! 
Oczywiście obaj agenci zachowali plan swój w 

tajemnicy przed wszystkimi. Nikt w całym Porcie 
Clarence nie przypuszczał, by pod dachem "Pięk- 
nego Wędrowca" znajdowała się osobistość tak zna- 

komita jak hr. Narkin. 
Nie można jeszcze było oznaczyć z góry dnia 

wyruszenia w podróż. Z niecierpliwością śledzono 

zmianę temperatury, rzeczywiście temperatury a- 

^ormalnej, i nigdy w życiu p. Kaskabel nie życzył 
sobie tak gorąco mrozu "siarczystego, któremu nie 

mogłyby się oprzeć skały." 
A było rzeczą ważną także, ażeby się dostano 

na drugą stronę cieśniny, zanim ostra zima rozcią- 
gnie swe panowanie nad owemi okolicami. Jeżeli- 
by to się stało w pierwszych dniach listopada, to 

"Piękny Wędrowiec" miałby dosyć czasu, ażeby 
dostać się do południowych okolic Syberyi. Tam 
w jakiejś wiosce możnaby oczekiwać pory sposob- 
nej do udania się ku górom uralskim. 

Pośród takich okoliczności, Vermont i Gladia- 
tor mogłyby przechodzić przez stepy bez zbytecz- 
nego znużenia. Rodzina Kaskabelów zaś dostałaby 
się do Permu na czas na targ roczny, to jest w lip- 
cu następnego roku. 

Lodowce jeszcze ciągle płynęły na północ, uno- 

szone ciepłym prądem Oceanu Spokojnego! Ruchli- 
wa ta flotyla lodowa ustawicznie przesuwała się po 

cieśninie, zamiast zrastać się i tężeć w masę nieru- 

chomą ! 
Ale dnia 13 października wydawało się, że ruch 

ustaje. Zapewne na północy gdzieś jakaś blokada 
lodu ruch powstrzymywała. I istotnie zdała na wid- 
nokręgu można było dostrzedz jednolitą masę bia- 

łych wierzchołków, co niewątpliwą było oznaką, że 
Morze Północne jest zamarznięte. Biały odblask lo- 
du zapełniał atmosferę; zupełne stężenie musiało 

już wkrótce nastąpić. , 

Od czasu do czasu p. Sergiusz i Jan wypyty- 
wali się rybaków w Porcie Clarence. Parę razy już 
sądzili, że można było puścić się w drogę, ale mary- 

narze, którzy znali "każdy cal cieśniny" radzili im 

jeszcze czekać. 

"^^Tme śpieszcie się, — powiadali; — Niech naj- 
przód mróz uczyni swoje. Jeszcze nie był dosyć o- 

stry. A potem, chociaż woda zupełnie jest zamarz- 

niętą po tej stronie cieśniny, to niewiadomo, czy 

jest taką po drugiej stronie, a zwłaszcza przy wy- 

spie Dyomeda. 
Rada też była rozsądną. 
— Zima w tym roku nie bardzo się śpieszy! — 

zauważył pewnego dnia p. Sergiusz do jednego z 

: rybaków. 
'(Ciąg dalszy nastąpi.) 

] SEWER. | \ 

STARZY I MŁODZI. 

^ ||' towieść. j j ^ 

'(Dalszy ciąg.) 'Zó) 
■— Czyż można się dziwić, że w takich warun- 

kach nie możemy iść za głosem serca; lecz często 
nawet siłą całej duszy i energią charakteru głos 
ten staramy się stłumić? 

Zrozumiał nareszcie Adam wszystko. Zabawił 
tak długo, ile mu formy towarzyskie nakazywały 
i wyjechał. 

— A zatem — spowiadał się przed samym so- 

bą Artur, patrząc za odjeżdżającym — albo Wan- 
da z trzydziestoma tysiącami posagu, albo zerwane 

stosunki. 
— Kocham ją — zawołał dramatycznie, zapalił 

cygaro i rzucił się na kanapę. — Kocham ją — po- 
wtarzał — myśli moje wciąż uciekają do niej, po 

promieniach księżyca spływa ku mnie — we śnie 
uśmiecha się ku mnie. Kocham ją — jej czarne wło- 

sy, niebieskie oczy, królewskie czoło i uśmiech, za 

którym poszedłbym do piekła. Wszędzie poszedł- 
bym za nią, lecz tylko nie w objęcia nędzy. Nie jest 
to towarzystwo ani dla mnie ani dla niej... 

W każdym razie, gdybym tylko chciał polo- 
wać, mógłbym dostać dwakroć sto tysięcy rubli; 
lecz ponieważ kocham, ponieważ pragnę wytrwać 
w miłości, postanowiłem ciężko pracować, byle się 
tylko módz utrzymać na Klonowie. 

Czekałem na dzisiejszą wizytę Adama. Byłem 
pewny, że po wypadkach wczorajszego dnia przyj- 
dzie — powiedziałem wszystko otwarcie i szcze- 

rze. Oddaję sprawę mego serca pod ich sąd. Zejść 
z dużego majątku na małą wioskę, aby zostać eko- 
nomem na własnym zagonie, czyż można? Sądzę, 
że tego wymagać odemnie nie mogą, nie mają na- 

wet prawa. Kocham moją Wandę, czuję, że jestem 
kochany; lecz są granice, po za które przechodzić 
nam nie wolno. O cóż idzie, o nędzne trzydzieści 
tysięcy rubli! Nic więcej nie pragnę. 

— A jeżeli dziewczyna umrze z miłości? — U- 

Śmiechnął sję. Pochlebiała mu śmierć pięknej dzie- 

wczyny z miłości dla niego, lecz przeląkł się jej, 
zerwał i wybiegł w pola walczyć, cierpieć i prze- 

zwyciężać się. 
I pan "Stefan również nie mógł dosiedzieć w 

swym pokoju, oczekując syna. Długość wizyty po- 
zwalała muunieć pewne nadzieje, ciekawość i wro- 

dzona niespokojność drażniły go. Nie czekając na 

wieczorną herbatę, zabrał Celinkę i poszli razem 

naprzeciwko Adama, aby bez świadków mogli się 
swobodnie porozumieć i naradzić. 

Na rozstajnych drogach, pod krzyżem usiedli 

odpocząć. Celinka była oburzoną na brata z powo- 

du jego wizyty do nędznika, jakim był w jej prze- 
konaniu Artur. Ojciec bawił się nadzieją, snując 
swoim zwyczajem optymistyczne obrazy. Nie chciał 

ich głośno powtarzać i dlatego milczał. 

Już dobrze po zachodzie słońca Adam nadje- 
chał, wyskoczył z powozu, konie poszły naprzód. 

— I cóż? — pytał gorączkowo pan Stefan. 
— Artur wyspowiadał się ze wszystkiego — 

odparł. 
— Oświadczył się? — pochwyciła Celinka. 
— Dziecko jesteś — rzekł Adam. 
— W"cżemże jest dziecko? — odezwał się pan 

Stefan. 
— Bo gdyby się miał oświadczyć, oświadczył- 

by się wczoraj Wandzi. 
— Tak, prawda — powiedziała smutno dziew- 

czynka:- 
Pan Stefan posmutniał i zmarszczył brwi. 
— Artur — mówił dalej Adam — kupił mają- 

tek za wielki za swe kapitały. 
— Przecież nie robi długów. 
— Lecz nie ma czem podźwignąć gospodar- 

stwa. V 

— Buduje 1 — zawołał z przekonywającą mo- 

cą pan Stefan. 
— Właśnie, że najniepotrzebniej w budynki za- 

grzebał cały obrotowy kapitał, i tym fatalnym błę- 
dem może stracić całą fortunę. 

Ojciec uśmiechnął się z doktrynerstwa syna. 
— Pierwszy raz o tem słyszę, aby wystawie- 

niem budynku we własnym majątku, moina się za- 

rżnąć. Przesadzasz, kochany Adasiu. 
— Ależ ojcze, kto zamiast uprawiać, nawozić, 

siać, buduje — ten nie zbiera. Miał jeszcze gdzie 
chować zebrane zboże. Teraz ma piękne stodoły a- 

le puste. 
— Wszak grunta klonowskie mają dobrą pszen- 

ną glebę? 
— Dobrą, lecz jałową. 
— Wyrobiłby ją powoli. 
— Gdyby mógł, gdyby miał na to czas. 

Pan Stefan zwyczajem charakterów optymisty- 
cznych, umyślnie przedłużał dyskusyę, aby nie u- 

słyszeć przykrego wyroku. 
— Zaczynacie panowie dysputy agronomiczne 

w chwili, gdy się rozstrzyga los mej siostry — 

przerwała rozgorączkowana Celina. 
— Prawda, lecz dyskusya agronomiczna wła- 

śnie daje rozwiązanie — odparł Adam. 
— Słucham samego rozwiązania — pochwyciła 

dziewczynka. 
— Gdyby Artur inaczej rozporządził swemi pie- 

niędzmi, gdyby znał wartość kapitału obrotowego, 
gdyby go zresztą lepiej umiał użyć, nie byłby w 

finansowych kłopotach, grożących mu ruiną; o- 

iwiadczyłby się wczoraj o Wandę, zabezpieczyłby 
jej los, a sam niezawodnie byłby szczęśliwy, gdyby 
umiał nim t>yć. 

— Mów otwarcie, kochany Adasiu. 
— Tak, mów otwarcie —> powtórzył pan Ste- 

fan. — Bo jeżeli tylko kocha i pragnie, możemy 
znaleźć ratunek. 

i (Ciąg dalszy nastąpi)' 

W KSIĘGARNI 
SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 

WYDAWNICTWA P0LSKIE00 
—w-j- można nabyć następująco ll^= 

* książki: 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1.00. 

Powieść oparta na prawdziwem 
zdarzeniu i bardzo pouczająca. 

Cena w oprawie $1.00. 

Kara Boża idzie 
przez oceany. 

Powieść na tle stosunków pol- 
skich w Ameryce. Napisał H. 
Nagiel. Cena 60c. 

przez 
Juliusza Yerne. 

Cena w oprawie 75c. 

powieść z r. 1863, przez A. deLamo- 
the. Tłómaczył P. K. 

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

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

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Powieść na tle amerykańskiego 
życia, opracował ks. A. Tło- 
czyński. Cena w oprawie 50c. 

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. 

A. Wilkoński. Cena w oprawie 50o. 

opowieść historyczna z czasów Ja- 
na Sobieskiego przez Teresę Ja- 
dwigę. Cena w oprawie 60c. 

Powieść z życia luda polskie- 
go w Wielkopolsce, napisał 
J. Maclinikowski. 

Cena w oprawie 75c. 

Ze świata. 
Obrazki i humoreski przez autora 

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

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

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

Książki Teatralne. 

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

Cena 50c. 

Kancelarya Otwarta. Przez Zyg. Przybylskie- 
ekiego. Cena 60c. 

Perła Gyilejska, 
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- 

ge6trowany. Pieniądze w mniejszych kwotach niż dolara 
można przesłać w znaczkach pocztowych jedno lnb dwn- 

centowych. Także z każdem zamówieniem trzeba wyra- 
źnie podać ty tlił książki i cenę tejże, oraz napisaó dokła- 
dnie swoje imię, nazwisko i cały adres. Na żądanie przy* 

syłamy katolog. 
Adresować należy: 

The Polish PuMishing Co., 
141-143 W. Dmsion SI, CHICAGO ILL 

^ 


