
Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. 

DR. M. F. BOŻYNCZ, 
Ofls: 519 MILWAUKEE AYENUE. 

Telefon Monroe SOL 
Godziny: od 10 do 12 w południe; od 4 do S po 

pcludnin; od fl do 0 wieczorem. 

Mieszkanie: 1629 N. Spaulding Are. 
Telefon Ashland 2953. 

Godziny: do 9 rano; od 12 do 2 po połndnlo. 

Dr. marla Dowiatt, 
723 W. ISta Ulica, 

Telefon 70&3 Canal. 

Telefon Monroe 885. 

DR. F. KALACINSKI, 
638 Noble Ulica, 

róg Bradley. 
GODZ. OFISOWE: 

1 

Do 10 rano. Od 1 do 3 po _ _ 

poł. i od 7 do 8 wiecz. CHICAGO. 

DR. ANNA L. KRYGIER, 
98 PARK ULICA, 

przy Wiek er Parku. 

Godziny oflsowc: } 21 2 <|0 i1 ran0' i 
" ■ ( Od 7 do 8 wieczorem. 

TELEFON WEST 2020. 

TDSIKA CHIRURGICZNA, (Wtorki i Pi%- j 
8i3 IV. Harrison Str. \ tkl o 9 rano. 

Dr. W. A. Kuflewski, j 
Pokój 1012 C OLU MB US HE MORI A L UL DO, | 

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

1U lBta ULICA. Godziny: 2 do 4 po poł. 1 
7 do 9 wieczorem. Tel. Canal 78. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

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

Kezvdoncya i bila 
• 682 W. 18-ta Ulica 

pom. Ashland i Paulina Ul. CHICAGO. 

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

Rezydencja: 471) W. D1YISION ULICA, 
Tel. Weet 6S9. Ofis: S2S» Milwautee Ave. Gods 
0£s.: Od 1 do 21 od 7 do S wiecu. Tel. Jf onroe S93. 

Ofis: 185 W. Blackhawk Str., rój; Holt Av«. 
Godz. Oflsowe: Od S do 9 rano. Tel. Monroe 342. 

Telefon 1031 Halsted. 

Dr. fl. Pietrzykowski, 
538 Milwaukee Avenue, 

róg Center Ave. 

GODZINY do lOteJ rano, r,_T_ _ 

od 2teJ do 9tej wlecz. CHICAGO. 
t 

DR. W. J. SIEMINOWICZ, 
Specjalista w chorobach kobie- 
cych, dziecięcych 1 akuszeryi 

719 MILWAUKEE AVENCE. 
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano 

do 9 wieczorem. 

TELEFON 1652 MONROE. 

TEL. TABDS 695. 

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

Godziny OHaower , 

ftdŚ&s* Cb,caS°- UI- 

Dr. E. Szwajkart, 
02s i mieszkalnie: 

658 X. Ashland Ave. 
Rój Blackhawk ni. 

Tel. Sooroe 1089. 
Godziny: 

Do 10 przed poludn., 
1 po 0 wieczorem. 

W Szpitalu Nazaretanek o 10 przed pot. 

TeL w mieszkaniu 484 Monroe. 

Dr. J, A. TRAIN, Lekarz i Chirurg 
Ofle 1 mieszkanie: GODZINY: 

«» NOBLE DL. g Róg Inttaham UL * 
i 0d 6-8 wieSwrem. 

CHICAGO, IŁL. 

T. Z. Xelowski, M. D. 
były lekars w Szpitala Nazaretanek. 

Mieszkanie: Ofis: 

634 N, Mieli Si 709 łtilTankee At& 
Tel. Seeley 4945. Tel. Monroe 1677. 

GODZINY: Od 4—5 1 od 7—1> wieoz. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

NA ŚLUB ! to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych jest za- 

jęta przygotowywaniem się 
do tej uroczystości, jeżeli' za 

tanie pieniądze można dostać 
drukowanych tyle, Ile po- 
trzeba, bez pracy i kłopotu? 
Przyjdźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

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

141-143 W. Diyision St 
Ofls otwarty co yie- 
caór do godz. 8mej. 

JULIUSZ YMIiŁ 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne tłó maczanie 

jll "Dziennika Chicagoakiego' 

: tjtiti ;(Dalszy 76) 
Z tego jednakowoż nie można wnosić, jako- | 

by Ameryka nagle oderwała się od Azyi, a cieśni- 
na Berynga powstała w skutek jakiegoś wstrzą- 
śnienia w czasach przedhistorycznych, gdyż wysta- 
jące kąty jednego wybrzeża nie znajdują się na- 

przeciw wgłębiających się kątów wybrzeża drugie- 
go- 

Liczne też wyspy znajdują się w tych stro- 

nach: wyspa św. Wawrzyńca, już wzmiankowajj^. 
wyspa Nunivak po stronie amerykańskiej; Kara- 
hińska po stronie azyatyckiej; wyspa Berynga z 

wyspą Miedzianą tuż obok ,a w niewielkiej odległo- 
ści, w pobliżu Alaski, wyspy Przybyłowa. Podo- 

bieństwo wybrzeży zwiększa się przez symetrycz- 
ne ugrupowanie archipelagu. 

Otóż wyspy Przybyłowa i Berynga szczegól- 
niej ulubionem są miejscem pobytu dla kolonij fok 

tak licznych w tych okolicach. Można ich tam nali- 

czyć miliony i oczywiście zawodowi łowcy płe- 
twowców najczęściej zaglądają w owe strony. 

ZASTANOWIŁA ICH NIEZMIERNA LICZBA 
PLETWOWCÓW. 

Zdaje się jednak, że liczba tych płetwowców 
jest niewyczerpaną, pomimo że w porze ciepłej nie- 

słychanie zawzięcie je się tępi. Bez litości ścigają 
je łowcy aż do ich "gniazd", rodzaju parków, w 

których gromadzą się ich rodziny. Szczególnie zaś 

poluje się nielitościwie na płetwowce dorosłe i zwie- 
rzęta te nieza\yodnie zostałyby wytępione, gdyby 
nie mnożyły się tak szybko. 

Faktem jest, że od 1867 do 1880 roku ubito 

388,982 płetowców w samych rezerwowanych par- 
kach wyspy Berynga. Na wyspach' Przybyłowa w 

ciągu stulecia nie mniej niż 3,500,000 skór zdobyli 
rybacy z Alaski, a obecnie corocznie po sto tysięcy 
dostarcza się do handlu. 

Ile ich zaś znajduje się na innych wyspach Mo- 
rza Berynga, p. Sergiusz i jego towarzysze mogli o- 

sądzić z tego, co widzieli na wyspie Dyomeda. Zie- 

mi dostrzedz nie można było pod rojami fok nagro- 
madzonemi w ścisłych grupach, i nie można było 
też dostrzedz powłoki śniegu, na której leżały tak 

jednolitą masą. 
Tymczasem, podczas gdy one były przedmio- 

tem ciekawego oglądania, spoglądały ze swej strfl^ 
ny na niespodziewanych gości wyspy. Nie zatrwt^1 
żone bynajmniej, ale widocznie zdumione, a może 

rozgniewane, że ośmielono się najść ich siedziby, 
bynajmniej nie próbowały uciekać i od czasu do 

czasu odzywało się między niemi przedłużone 
szczekanie, w którem można było zauważyć ton 

gniewliwy. Potem wznosząc się górną połową 
cielsk, machały swemi łapami, a raczej płetwami 
rozpostartemi jak wachlarze. 

O, gdyby te tysiące fok były obdarzone darem 

mowy Jak tego sobie życzył młody Sander, jakiż 
grzmot "papów" strzeliłby z ich pysków! 

Rozumie się, że ani p. Sergiusz, ani Jan nie my- 
śleli o strzelaniu do tych tysięcy zwiferząt. Był tam 

nieprzebrany majątek w "futrach ruchomych", jak 
Kaskabel się wyraził. Ale byłaby to rzeź równie 

bezużyteczna, jak niebezpieczna. Sama straszna ich 
liczba stanowiła groźne niebezpieczeństwo dla 

"Pięknego Wędrowca"; p. Sergiusz przeto zalecił 

największą ostrożność. 
A przytem nagromadzenie się tych fok na wy- 

spie Dyomeda niezawodnie było znakiem, którego 
nie należało lekceważyć. Roztropność nakazywała 
zastanowić się nad tem, dlaczego szukały schronie- 
nia na tej kupie skał, gdzie nie znajdowały zaspo- 
kojenia swych potrzeb.* 

Stało się to przedmiotem bardzo poważnej dy- 
skusyi, w której wzięli udział p. Sergiusz, Cezar 
Kaskabel i najstarszy syn jego. Poszli ku środkowi 

wyspy, podczafe gdy kobiety zajęły się gospodar- 
stwem, a Clovy i Sander krzątali się około '"zwie- 

rzęcego żywiołu" trupy. 
Pan Sergiusz pierwszy wystąpił z kwest^^^ 
— Moi przyjaciele, — powiedział, — musimy 

się zastanowić, czyli nie lepiej byłoby opuścić wy- 

spę Dyomeda, skoro konie wypoczną, aniżeli bawić 
tu dłużej. ■ t , 

'(Ciąg dalszy nastąpi.)] A 

/' U | SEWER. | \j 

STARZY I MŁODZI. 

^ jj POWIEŚĆ. II # 

Mvi..; !(Dalszy ciąg.); jj ^ 'ó'6) 
Adam kazał zaprządz do wolantu, jadąc w pole, 

zabrał Celinkę. 
Zamknięty w swym pokoju pan Stefan pisał 

list za listem. A że dobrze władał piórem, wyrażał 
się zwięźle, praca szła mu łatwo i szybko. 

* * * * 

Trzeciego dnia po odjeździe kobiet młody dzie- 
dzic Czyżowski przestąpił próg domu w Górce. U- 

szczęśliwiony gospodarz nie wiedział, jak go przy- 
jąć, gdzie posadzić. 

Pierwszy to raz gość z Czyżowa zawitał do 
niego. Pan Stefan zaledwo pozwalał bywać u sie- 
bie Hipolitowi, uważając to* ze swej strony za wiel- 
ką łaskę. Nie pytano się o cichego i potulnego 
chłopca i mało się nim zajmowano. 

Tymczasem Adam zobaczył wygodnie urzą- 

dzony domek, ładną, dobraną przez samego Hipoli- 
ta bibliotekę z najświeższych a pewnej wartości 
dzieł. Przed domem gazon, klomby, kwiaty, z dru- 

giej strony duży ogród wzorowo utrzymany. Za- 
budowania obielone,-w oborach bydło poprawne, 
fornalki rosłtf, ludzie cisi i schludni, przytem ład, 
porządek, oszczędność i wygoda. Adam był wszę- 
dzie, wszystkiemu się z ciekawością przyglądał — 

0 wszystko pytał. Poszli razem w pole: urodzaje 
ładne, koniczyna imponującej wielkości rzepak gę- 

sty, gruby i obfity w strączki. Dziś właśnie było je- 
go żniwo. 

Krówczyński rad był pochwalić się, jakby 
chciał powiedzieć: 

— Chociaż jestem tylko Krówczyńskim, jed- 
nak patrz, umiem się rządzić i pracować. I nie tyl- 
ko mnie samemu dobrze, lecz i memu otoczeniu nie 

jest tu źle. Kwiaty nie skarżą się na suszę, bydło na 

głód, a ludzie na przeciążenie pracą. 

Krówczyński nie forsował, z uzyskanych osz- 

czędności robił wkłady, długów nie miał żadnych, 
a jak żydzi mówili w miasteczku, zmieniał dwa ra- 

zy na rok kupony. 
Rozgadał się młodzieniec i o dziwo, był wy- 

mowny, wesoły, dowcipny! 
Adam wpatrywał się z pewnym rodzajem po- 

dziwu w tę twarz, a uśmiechając się sympatycznie 
myślał w duchu: 

Mając tyle przymiotów — mając tak dogodne 
1 dobre stanowisko, roztwarte drogi na wszystkie 
strony świata — mając tyle wykształcenia i rozu- 

mu, dlaczego i poco do nas się^ ciśniesz, gdy my o- 

prócz łaski, którą przy każdej sposobności obda- 

rzamy cię, nic nie jesteśmy dać ci w stanie? Czyż- 
byś nie mógł w okolicy lub nareszcie w Warszawie 
znaleźć sobie młodą dziewczynkę, tyle ładną, o ile 

nią jest Marylka, a pewno rozumniejszą j bogatszą 
od niej? Czyżbyś nie znalazł gdybyś tylko chciał 

rodziny, któraby cię przyjęła z otwartemi rękami, 
a gdyby była uboga, ze łzami wdzięczności i odda- 
ła ci z błogosławieństwem ukochane dziecko? Usz- 
częśliwiłbyś jedną zacną rodzinę, siebie i t£ którą- 
byś ukochał. Gdy my oprócz bolesnej łaski, jaką cię 
karmimy, a do tego jeszcze Wymagań za tę łaskę 
wdzięczności choćby idealnej, nic innego dać nie 

jesteśmy w stanie. Czy to jest wadą twego organi- 
zmu, całego narodu? Może my nie mamy odwagi 
sami iść naprzód, torować sobie dróg, wyrabiać 
stanowiska i uznania. Czyż zawsze musimy odgry- 
wać rolę powojów pnących się po starych dę- 
bach, często spróchniałych. Sami o własnych si- 

łach nie jesteśmy zdolni wyprodukować odrębne- 
go życia? 

Hipolit pod wpływem wzroku swego gościa i 

Jego litościwego uśmiechu zarumienił się. Adam 

wyciągnął do niego rękę. 
— Wszystko co tu widzę, robi na mnie jak 

^-najlepsze wrażenie. Sądzę, że gdybyś pan miał od- 

powiednią samodzielność do. swej niezależnej po- 

zycyi, mógłbyś się bardzo szczęśliwie rozwijać, 
rozszerzać swój wpływ i dużo, bardzo dużo rze- 

czy dobrych i użytecznych przeprowadzić. 
— Marzę o tem — zawołał młodzieniec — i 

gdy się tylko ustalę — gdy serce — gdy pragnie- 
nie me"... — urwał i zarumienił się. 

— Gdy się pan ożenisz — mówił dalej Adam. 
— Tak — szepnął zcicha. 
— Radziłbym tylko znaleść godną siebie ko- 

bietę, któraby panu chciała i umiała pomagać. 
Hipolit nic nie odpowiedział nie wiedząc, jak 

ma tłumaczyć wyrażenie Adama. 

Weszli w wieś witani przez gospodarzy, ko- 

biety i dzieci serdecznie, otwarcie i śmiało. Hipolit 
umiał do każdego przemówić, odpowiednio się za- 

pytać, pocieszyć, lub radośnie uśmiechnąć. 
— Jak widzę, znasz pan wybornie interesa 

wszystkich sąsiadów? 
I znowu Hipolit zarumienił się, sądził, że A- 

dam mówi o sąsiadach całej okolicy. 
— Zazdroszczę panu — mówił dalej Adam — 

bo tym tylko. sposobem wyrabia się zaufanie, za 

zaufaniem idzie wpływ. Ja nie mam do tego ani 

czasu, ani specyalnych zdolności. Czuję, że mnie 

lud Czyżowski lubi, lecz jest względem mnie nie- 

śmiały, a ja niestety, nie potrafię go ośmielić. 
— Czyżów posiada tak wielkie obszary, ze 

trudno byłoby... 
— Otóż tq są niedogodności — przerwał A- 

-dam — posiadania zbyt wielkich obszarów. Jestem 
pewny, żę pan stosunkowo ze swego obszaru masz 

dwa razy większy dochód, aniżeli my. Bardzo na- 

turalnie, bo masz i możesz mieć dwa razy lepsze 
gospodarstwo. 

s,;- clalszj nastjjHJ 

W KSIĘGARNI 
SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 

WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 
=5=^ można nabyć następniąco 11 a ■ 

Ig / książki: jj 11 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1.00. 

Dziecię Mary). 
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 50c. • 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75c. 

Kosynierzy, 
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. 

Powieść na tle amerykańskiego 
życia, opracował, ks. A. Tło- 

czyuski. Cena w oprawie 50c. 

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

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. Macbnikowski. 

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 50c. 

Książki Teatralne. 
■* i 

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

Oena 60c. 

Perła Cyllejska, 

Przez Zyg. Przybylskie- 
skiego. OenA 0O0. 

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

CenafiOo. 

Z kaźdem zamówieniem pocztowem przysłać trzeba 

pieniądze czy to przez pocztowy "money order" lnb 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. 
Adresować należy z • 

The Polish PuMisliing Co., 
141-143 W. Dirision St, CHICAGO ILL 

•*' V 


