
Jedźcie Okretem 
N»j wygodniejsza, najdogodniej- 
sza 1 najtańsza podróż. NAJ- 
LEPSZA OBSŁUGA DO 

GRAND RAPIDS 
POI)RÓŻ $3.00. : Okręt odchodzi katdc- 

ge dnia o godzinie 1:4ó wleczona. 

MUSKEGON, GRAND HAVEN 
PODROŻ, J1.50. : 7:45 wiecz. co dzień. 

MILWAUKEE 
PODRÓŻ, SI. Tam i * powrotem $1-50. 

9:30 rano 1 • wieczorem każdego dni*. 

R. O. DAViS, C. P. A. 
Prsjitafi w ttóf Michigan Are., Chicago. 

Przyjdźcie domniejelell cierpici# na jaką- 
kolwiek chorobą oka. Jestem 
doświadczonym okulistą, wiąo 

iftanu'0ó rwłnn. 

wiećln® okulary (od 1.00 wyżej; 
albo dać potrzebne medycyny' 
Leczą choroby uazu, oczu 
tardła i >hic, oraz wszelkie do 
Etgliwości mężczyzn, niewiasi 
i dzieci. Egzamiaacra ditau 

noi. ur. a. Kamser, 
456 Milwaukee At. blisko Chicago At. 
Odzie koło 
ł i wl».tła alę 

obracaj*. 

Godz. ofisowe:—od 9tej rano do 9tej 
wlecz, każdego dnia; w Niedzielę 
od 9tejjraao do 3ciej po południa. 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA. 

Doórze wykonuj® wszelkie prace podług najnow 
ut«go systemu, i po najaliazej cenie. 

*S8 MILWAUKEE AYE. ł CE > TEŁ 
Godziny oflaowe: od 3 rano do 0 wlecz. 

Niedziel* od 9 r»ao do 4 po paŁ 

DUJ. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień cd 9 rano do 8 wiecz. 

1791. DiiisloaSt. Łtl a",1"* 

Dr. Geo.- Hulla • 
Polski 
Dentysta 

uoDrze wykonu- 
je wszelkie pra- 

( ce podług najno- 
wszego systemu 

1 po najm^wycn cenacu. 

606 West 18» ul., L.SfŁy. 
Godziny ofleowe: od Sej raao do 9 wiecz. 

W Niedziele od 8 raao do 12 w południe. 

AKUSZERKA 
t długoletnią praktyką w szpitalu euro- 

pejskim, jakoteż w Ameryce, poleca swe 

usługi Szanownym Kcdaczkom. 

Przyjmuje kobiety do odbvcia połogu. 
a. Zebrowska, 84 corneiia ni. 

Hrma rałoiona w roba 1878. 

AUG. BURKĘ, *K!CZ 
Ob«jrzjr dach darmo i powi^ ile kosztować 
bądzlo reparacja. — Materyały na dach. 

Ofla i skład: 100-104 W. Superior St. 
Telefon Honroe 208. bllzko Halsted, Chicago. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz i Chirurg. ^ 

441 Noble St. TeL Monroe 1554- 
Specyalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ule- 
czą przyjdżcl* do mole. — Godziny opisowe: 
do 9 r%no, od 1—8 wiecz. Proszą dobrze zau- 
waż;! nr. domu i przyjść wprost do ofiau. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

OCs i mieszkanie: 627 Mflwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—4 po poi. 

i po 7-mej wieczorem. 
— TELEFON BOJfBOE 2480. — 

Stan. S. Waikowiak, Adwokat. 
Ofła: 808 Itwood Bldg*, róg Clark i Madiaon. 

Mieszkanie: lii I. Csrpeoter ul. 
Telefon w o fisia Telefon w domu 

Main 1659. Jloaroe 1144. 
Prakiyknje we wszystkich sadach. Ofiaruje 
awe nsiugi w sprawach o odszkodowanie prze- 
ciw kompanioni. 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokat. 

połączony z naj- | 
lepszemi Bilami 
amerykański emi. 

120 E. Baodolph St. 9te Piętro, 
Tolefon Maiij 3670. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 143 albo S05S. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210-12-14, Schiller Bolldlmff, 
100 Iiaadolph St., Chicago. 

I Central 5341. 
Automatic 5202. 

Hieazkanle: €09 5. ASHLJL3D ATK. 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje We wszystkich bi 

Atwooa uiag. 
Clark i Madison uL 

PokoJ# 801—903. 
Telefon Main 3658. 

Mieszkacie: 

730 Milwaukee At. 
Tel. Halated 1818. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ashland Błock 
MAD BANKIEM POKÓJ ®T. 

mmmmmam—m Telefon C*ltnl «08. mrnmmmmmm 

Mieszkanie. 743 DICKSON ULICA. 

DZIENNIK ChllCAGOSKI 
stalt wychodzi o 8-miu ttronlcasAi 

•7 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
8pecyalne tłómaczenle 

dla "Dziennika Chicagoskiego". 

(Dalszy ciąg.) 77) 
— Panie Sergiuszu, — skwapliwie odrzekł Ka- 

skabel, — moje zdanie jest, abyśmy na tej skale nie 

zabawiali się w "szwajcarskich Robinsonów"! 

Przyznam się, że radbym jak najprędzej uczuć sy- 
biryjski grunt pod mojemi stopami. 

— Rozumiem to dobrze, ojcze, — odpowiedział 
Jan,' — a przecież nie byłoby dobrze wyruszać i 

narażać się pa nowo tak, jak to uczyniliśmy wybra- 
wszy się tak niecierpliwie w drogę przez cieśninę. 
Gdyby nie ta wyspa, to co z nami byłoby się stało? 
Numana jeszcze oddalona o jakich trzydzieści 
mil 

— Widzisz, Jariie, tę przestrzeń moglibyśmy, 
wysiliwszy się, przebyć w dwóch albo trzech eta- 

pach .... 
— Nie byłoby to tak łatwo nawet gdyby stan 

pola lodowego na to pozwalał. 
— Myślę, że Jan ma słuszność, — zauważył p. 

Sergiusz. — Że nam śpieszno dostać się na drugą 
stronę cieśniny, to rzecz naturalna. Ale ponieważ 
temperatura o tyle stała się łagodniejszą, przeto 
zdaje mi się, że nie byłoby rzeczą rozsądną opusz- 
czać grunt stały. Wyruszyliśmy z Portu Clarence 
za wcześnie; starajmy się nie opuszczać tej wyspy 
nadto pośpiesznie. Jest teraz rzeczą niemal pewną, 
że cieśnina nie jest zamarzniętą na całej swojej po- 
wierzchni. 

— Skądże pochodziło to trzeszczenie, które je- 
szcze wczoraj słyszałem? — dodał Jan. — Wido- 
cznie bryły lodu jeszcze nie są należycie spojone. 

— To jeden dowód, — powiedział p. Sergiusz. 
— A jest i inny. 

— Jaki? — zapytał się Jan. 
— Równie ważny, jak tamten: obecność tych 

tysięcy fok, które instynktownie schroniły się na 

wyspę. Nie ma wątpliwości, że zwierzęta te wybra- 
wszy się z wyższch części morza dążyły ku wyspie 
Eeringa lub wysp^Alcut, kiedy przeczuły atmosfery- 
czną tę zmianę i czuły, że nie powinny pozostać na 

polu lodowem. Czy nastąpi pękanie lodu pod wpły- 
wem temperatury lub w skutek jakiegoś podmor- 
skiej wstfąśnienia? Ja nie wiem. Ale jeśli nam 

śpieszno dostać się do wybrzeży syberyjskich, to 

niemniej spieszno tym stworzeniom dostać się do 

swoich legowisk na wyspie Berynsra lub na wy- 

spach Przyfcyłowa, a ponieważ tu się zatrzymały, 
przeto niezawodnie ważne miały powody.- 

— A zatem jak pan radzi, panie Sergiuszu? — 

zapytał się p. Kaskr.bc!. 
— Radzę, ażebyśmy się tu zatrzymali, dopóki 

foki nam swem własnem wyruszeniem nie wskażą, 
że możemy się bez niebezpieczeństwa w dalszą pu- 
ścić podróż. 

— a lenn-: a 10 jeanaK msicryu: 
— Nie jest jeszcze tak źle, jakby być mogło, 

ojcze, — rzekł Jan. — Byleby nas nie spotkało kie- 

dy co gorszego! 
— Zresztą trwać to długo nic może, — mówił 

dalej p. Sergiusz. — Choćby najpóźniej zima nade- 

szła, mamy już koniec października, a jakkolwiek 
termometr teraz wskazuje tylko zero, może spaść 
o dwadzieścia stopni każdego dnia. Skoro wiatr 

^ŁijTÓci się ku północy, to lód tak stanie się twardy, 
TalHąd tały. Proponuję tedy po należytej rozwa- 

dze, ażebyśmy czekali, dopóki nic nas nie zmusi 

wyruszyć. 
Na każdy sposób było rzeczą rozsądną tak po- 

stąpić. Uchwalono tedy, by "Piękny Wędrowiec" 
pozostał na wyspie Dyomeda, dopóki bezpieczeń- 
stwa ich przeprawy przez cieśninę nie zagwarantu- 
je mróz ostry. 

W ciągu dnia tego, p. Sergiusz i Jan częściowo 
wymierzyli ten blok granitowy, który ^im dawał ta- 

kie schronienie. Wysepka miała obwodu ledwie 

trzy milki. Nawet w lecie musiała być zupełnie na- 

gą. Była to kupa skał, nic więcej. Pomimo tego mo- 

głaby tworzyć oparcie dla słupa sławnego mostu 

Berynga, tak upragnionego przez panią Kaskabel, 
na wypadek gdyby amerykańscy i rosyjscy inży- 
nierzy myśleli kiedy o połączeniu obu lądów, — 

w przeciwieństwie do tego, co tak lubi robić pan 

Lesseps. 
Przechadzając się, przybysze uważali, aty- nie 

przestraszać fok. A przecież widać było, że obec- 

ność istot ludzkich wywołuje jakieś rozdrażnienie 
u tych zwierząt. Były tam duże samce, których 
chrapliwe krzyki brzmiały jak ostrzeżenia "dla 
członków ich rodzin i w jednej chwili około ta-, 
kiego ojca rodziny gromadziło się czterdzieści do 

pięćdziesięciu dorosłych potomków. 
Nieprzyjazne te objawy musiały nieco niepo- 

koić p. Sergiusza, zwłaszcza gdy zauważył, że fo- 
ki 'coraz to bardziej zbliżają się do obozowiska. Ro- 
zumie się, że jednostki, wzięte ,pojedyńczo, nie by- 
ły niebezpieczne: ale byłoby rzeczą trudną, a nawet 

niemożliwą stawić opór takim olbrzymim groma- 

dom, jeżeliby im przyszło do głowy napędzić yjtg^ 
®Rw*Tctorzy nie pozostawiali ich w wyłącznem po- 
siadaniu wyspy Dyomeda. Jan również zauważył 
to ich zachowanie się i wraz z p. Sergiuszem się 
zaniepokoił. 

Dzień przeszedł bez wypadków; zauwazono tylko* 
że wiatr południowo wschodni chwilami dął gwał- 
towniej. Widocznie nadchodziła burza; może jaka 
z arktycznych zawieruch trwających po kilka dni; 
nadzwyczajne opadnięcie barometru nie pozosta- 

J 

wiało co do tego wątpliwości; spadł do 72 centyme- 
trów. 

■(Ciąg dalszjr nastąpŁJj 

| SEWER. | 

STARZY I MŁODZI. 
V -II POWIEŚĆ. II ^ 

(Dalszy ciąg.) 
•— Ależ Górka nie może się porównać z pań- 

stwem czyżowskiem! 
— Gdy tymczasem Czyżów ma długi, a Gór- 

ka podobno kapitalizuje połowę swych docho- 
dów. 

Hipolit na tak szczere wyznanie nie znalazł 
odpowiedzi. Był wdzięczny za nie Adamowi, rad 
był zawołać: Nie pragnę gotówki! i rzucić mu 

się na szyję, i całować go i płakać ze szczęścia, ale 
nie śmiał. Widać jednak było wzruszenie, malują- 
ce się na jego twarzy. 

Zobaczył je Adam, i bojąc się wybuchu, zmie- 
nił przedmiot rozmowy. 

Wieczorem gość odjechał, pożegnany serdecz- 
nie uściskami Hipolita, niskim ukłonem służącego 
i gromadą dworskiej służby, patrzącej zdaleka z od- 

krytemi głowami, i dziwiącej się "wielkiemu pań- 
stwu", które przyjechało nawiedzić ich młodego 
pana. 

— Kto to-wie, może niedługo do dworu na- 

szego zawitać pani — mówiono w kuchni. — Ho, 
ho — pani z pałacu! 

— A czem tu będzie takie hrabiątko karmić, co 

mu dawać? — odezwała się kucharka. 
— Ej! takie to delikatne, to musi ino kawę pić, 

a w mleku się kąpać — zdecydował polowy. 
— Po ziemi to nie chodzi — dodał kredensowy 

chłopak. 
— A po czemże — zainterpelowała kucharka, 

nieco obrażona za przesadę kredensowego chłop- 
~ca. 

— A po "tafetach". Cóż to nie wiem, że w 

Czyżowskim dworze nie ma podłogi, tylko same 

""tafety". 
Przekonani kiwali frasobliwie głowami. 
Hipolit słyszał przez okno wyprowadzane w 

kuchni wnioski z wizyty Adama. Serce mu biło z ra- 

dości, pobiegł do ogrodu, aby tam w ciszy zwie- 
rzać się ze swej radości kwiatom i gwiazdom, cze- 

kając na księżyc. 
* * * 

— A to zkęd tak późno? — pytał pan Stefan 

wchodzncego do sali jadalnej Adama. 
— Prosto z Górki — odparł wesoło, siadając 

przy Cclince. 
v— Z Górrrki... od Krawczyńskiego. 
— Od Hipolita Krówćzyńskiego, dziedzica 

Górki, zacnego i dzielnego młodzieńca, który, mam 

nadzieję, zostanie... 
— C:*em, czem? — przerwał rozdrażniony. 
— M'oim przyjacielem — dokończył spokojnie 

Adam. 

Celinka, siedząca przy stole, dawała ojcu mru- 

ganiem oczu znać, aby nic stawiał na ostrzu noża 

tej kwestyi. Pan Stefan zrozumiał, uśmiechnął się 
do córki i odpowiedział: 

— Dobrześ zrobił, żeś nie zapomniał o tym 
chłopcu. W każdym razie trzeba być zawsze dobrze 

wychowanym. Mnie staremu ciężko było jeździć 
do młokosa — wyręczyłeś mnie i dziękuję ci. 

Na tym punkcie zatrzymała się dyskusya. 

XIII. 

Zjazd! Na hasło i wezwanie Czyżowskiego 
-»^u.stawili się wszyscy sąsiedzi, ci, którzy bywali 

i ci, którzy nie bywali w Czyżowie. Jedni przyje- 
chali radzić, drudzy coś usłyszeć, trzeci szukać ra- 

tunku na biedę, a byli i tacy, którzy raz w życiu 
pragnęli zobaczyć salony Czyżowskie. Okrągła su- 

ma zebranych ziemian dochodziła do sześćdziesię- 
ciu. 

Gwarno było, wesoło i ochoczo, jak za dobrych 
czasów, Pan Stefan czuł się w swoim żywiole, roz- 

promieniony, uśmiechnięty, łatwy w obejściti, u-< 

miał każdemu przyjemne słówko powiedzieć, każ- 

dego o coś przyjemnego zapytać. Tu chwalić, tam 

się dziwić, śmiać się serdecznie z dowcipów braci 

szlachty lub wzdychać, gdy który z nich smutną 
rzecz opowiadał. Podano nazwaną skromnie prze- 
kąskę, która raczej była obfitem, podług wszelkich 

rdguł i znajomości sztuki, urządzonem śniadaniem. 

Po śniadaniu przystąpiono do rozpraw, wy- 

bierając jednogłośnie na prezesa, dożywotniego 
radcę Towarzystwa kredytowego. Na sekretarza 
wezwano Adama. Głos zabrał gospodarz domu. 

Pan Stefan mówił długo i dobrze. Przedstawił 
ciężkie położenie ziemiaństwa, spowodowane przej- 
ściami przy zmianie stosunków społeczno-gospo- 
darczych., Przekonał wszystkich cyframi o upadku 
dużych gospodarstw i zbliżającej się ruinie, jeżeli 
szybko i energicznie nie znajdzie się radykalnego 
środka ratunku. I dlatego też nad środkami ratunku 

proponuje dyskusyę. 
Mowę pana Stefana przyjęto z entuzyazmem. 
— Sąsiedzie, mów dalej — odezwano się z kil- 

ku miejsc, n 

— Ma głos, ma głos-— niech mówi — powtó- 
rzono chórem. 

Pan Stefan skłonił się, uśmiechnął, spojrzał 
tryumfująco na syna i powtórnie zaczął, proponu- 
jąc, aby Towarzystwo kredytowe mające miliony, 
które są zbiorową własnością ziemian, rozdzieliło 

je powtórnie, pod postacią pożyczki. — Zgroma- 
dzać aby rozdrabniać — i znów zgromadzać, to 

powinno być podstawą i celem naszego Towarzy- 
stwa, jak jest celem wsżystkich tego rodzaju sto- 

warzyszeń. Towarzystwo nasze z naszych pienię- 
dzy zebrało miliony, a my umieramy na chorobę 
zwaną brakiem kredytu 1 ... 

(Ciąg dalszy^aastąpLJ 
w 
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W KSIĘGARNI 
SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 

WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 
można nabyć następniąco ■ ■ 

i 1 książki: J | 

Dwadzieścia tysiący mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Yerne. 

Cena w oprawie $1.00. 

Dziecię Maryi. 
Powieść oparta na prawdziwem 
zdarzeniu i bardzo pouczająca. 

Cena w oprawie $1.00. 

Kara Boża idzie 
przez oceany. 

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

Kłopoty Chińczyka 
w Chinach, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75c. 

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

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

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

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

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

Po roku 
1830, 

z "Tułaczów", B. Bolesławity (J. I. 
Kraszewskiego), opowiadanie history- 
ryczno. 

Cena w oprawie 75c. 

Przygody Pana 
Marka Hinczy. 

Rzecz z podań życia staroszla- 
ckeckiego, 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 matki. 
Powieść z życia ludu polskie- 
go w Wielkopolsce, napisał 
J. Machnikowski. 

Cena w oprawie 75c. 

Ze świata. 
Obrazki i humoreski przez antora 
"Kłopotów btarego Komendanta''. 

Cena w oprawie 76c. 

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

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

■L» »' 

Książki Teatralne. 
— 

Dzieci Izraela. 
Dramat Biblijny w 5ciu odsłą- 
nach dla ludu polskiego, nspl'-' 
sał Szczęsny Zakajkiewicz. 

Cena 50c. 

Kancelarya Otwarta. Przez Zyg. Przybylekie- 
skiego. CenA 50c. 

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

Cena 50c. 

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. 
Adresować należy: 

The Polish Publishing Co., 
141-143 W. Diróion SŁ, CHICAGO ILL 


