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Trsy Ekspreee — Pociąrl na Wschód, w każdy 
dzień, roku Pullmanowskie Wagony Sypiałoś 
przy wszystkich pociągach. W»gony dlaTiauo- 
KontyneAtalnycb Turystów opuszczają CWcbio 
tiMj r*zy w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:30 
po południa; w środy o 10:35 z rsna. 7. Chi- 
cago do Bostona buz przesiadania. Nowocze- 
ane Wagony Jadalce w których daje eię obiadr 
podług piana osobowo—klubowego. X ceuaml od 
tec do $1.00; Jakotel obelucę a U carte. Bezpo- 
średnia komantkacya do Port W»yne, PindUy, 
CieTolaad, Brie, Buffalo, Roch*-tor, Syracuae. 
Binghumton, Scranton, New Yor<, Boston l 
wszelkioh miejscowości wschodnich. Baty zavr- 

»«e najniższe. Murzyni—portierzy w on formach 
kn obsłudze wszystkich pullm aa — pasażerów. 
Jeżeli zamierzacie udać się na Wschód, zgłcści* 
si) "o najbliższego Agenta Biletowego, lco pisz- 
«W do JOHN J. CALAHAN, Uen'l Agent, 

113 Adams tśt., Chicago 111. 
1 * 

Polski zakład daje I 
najlepszą g waran- i 
cją dobrego i I 
trwałego wykoń- ' 

czenia prac artystycznie bo ma 11 lał 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styi we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerya w 

jednym domu z dostatnią ob^łogą od- 

różniają nasz interes od icszystkich in- 
nych zaWadów, prędkiemfotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny I 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

Wypożyczam " JpUŁ-JWŁUm wle4li|w>IB robotnikom. 
Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie. wypożyczam własne swoje pieniądze na 
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam gwarancyę, jeżeli 
chcecie, że wasze meble nie będą zabrane z dom a, 
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro« 
cent, a nit* ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble i t. p. 
Moją spetyalności/i jest wypożyczanie od $20 ao 

$200 i mogę ie wam dać tego samego dnia. w któ- 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 
płaty albo też tylko procent a suma może stać tak 
aługo iak wam się bę^fie podobało. Jeżeli teraa 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczę, 
albo jeżelibyście chcieli zapłacić colcie winni, to 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ze mną, a 
przekonacie się, że ze mną łatwr jest interes <lo 

A. FRENCH, 95 Dearborn St 
Pokój U. i. MH. AŁSK1. Polftki Klerk. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & GO, 
589 Milwaukee At. 

Firma rałotona w roku 1878. 

AUG. BURKĘ, F0ET 
Obejrzy dach darmo ł powip ile kosztować 
będzie reperacja. — Materyały na dach. 

Cfl3 I skład: 10CM04 W. Superior St. 
Tolefoa Moaroe 208. blizko Halated, Chicago. 

J.F. ŚMIETANKA, lepszemi silami 

Adwokat, 
amerykażBklemL 

120 E. Bandolph St. i>te Piętro, 
Telefon Main 3C70. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 148 albo S058. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210—12—14, Schiller Buildlnf, 
109 Bandolph St., Chicago. 

— Central 5341. 
Talefony.-j j^tomatic 5203. 

Mlaukanie: 609 ST. ASHLASD 1TŁ 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood 31dg. 

Clark i Madison ul. 
Pokoje 901-003. 

Telefon Main 8658. 

Mieszkanie: 
730 Milwaukee At. 
Tel. Halsted 1818. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKMT, 

Ashland Błock 
mad bamklsm — pokój wt. 

—m—mmm TtltfOl C«ltnl 108. 

Mieszkanie, 743 DICKSON UUCi. 

DR. N. SCHRAYER. 
POLSKI DENTYSTA, 

Doórze wjkonnje wszelkie prace pouiag najno^% 
§xego eyst/mu, i po najniższej cenfb. 

688 MILWAUKEE ATE. i CENTER.' 
OodzinT ofisowe: od 8 rano do 0 wlecz. 

Niedziel* oa 8 rano do 4 po poŁ 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ 1 CHIRURG. 

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

i po 7-mej wieczorem. 
— TFLtFON moskok jiso. — 

Dr. Oeo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze •wjkorni- | 
je wszelkie pra- 
ce podług najno- j 
wszego systemu 

1 po □UjaUNJw 

606 West 18* ul., Laflia ulicy. 
Godziny oftsowe: od Sej rano do 9 wiecz. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzie A od 9 rano do 8 wiecz. 

179 W. Diilsion St 

Joacs A. Obb, Prezydent, 
Thzodobs 0*mrE. Wice-prez. 1 kasjer, 

Julius B. Schiller, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica i Cottage GroYe At* 
tklefon socth 350. CHICAGO. 

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

441 Noble St. TeU Monroe 1554. 
Specjalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jsżeli waa inni nie ule- 
czą przyjdźcie do mnie. — Godziny o figowe: 
do 9 rnno, od 1—0 wlecz. Proszą dobrze zau- 

ważyć nr. doma 1 przyjść wprost do oflsn. 

TJŁL. MONKOK 2480. 

A. RONOWSKi, Akuszerka 
#27 Milwaukee Avenae. 

UWAGA! Jestem napo wrót t\ 
Iowa. 

JULIUSZ YBKNB. 

Cezar Kaskabel. 
31 8pecyalne tłómaczenie 

dla "Dziennika Chicagoakicgo1' 

: 
, {Dalszy ciąg.): iftMitf*. 84) 

Czy mogli się spodziewać, że lodowiec zostanie za- 

pędzony do półwyspu Księcia Walii na wybrzeżu 
Alaski, w niewielkiej odległości Portu Clarence? 
Byłoby to jeszcze opatrznościowe zakończenie te- 

go beznadziejnego błąkania się. Ale cieśnina roz- 

wiera się tak szerokim 
* 

kątem pomiędzy Przyląd- 
kiem Wschodnim a Przylądkiem Księcia Walii, że 

rozsądny człowiek nie mógł łudzić się taką nadzieją. 
Tymczasem zaś stan rzeczy na powierzchni lo- 

dowca stawał się nie do zniesienia. Nikt nie mógł 
się utrzymać na nogach, tak gwałtownie szalał wi- 
cher. Jan próbował pójść, ażeby .spojrzeć na morze 

z przedniej części bryły, i upadł; nawet, gdyby nie 

■pan Sergiusz, zostałby rzucony w bałwany. 
Okropną noc spędzili nieszczęśliwi ci ludzie, 

— ci rozbitki, można było powiedzieć, gdyż los ich 

równał się losowi ludzi ocalonych z rozbicia okrę- 
tu. I w ustawicznej spędzili ją trwodze. Od chwili 
do chwili nadpływały olbrzymie lodowce i uderza- 

ły o ich wysepkę pływającą z takiem trzeszcze- 
niem i takiem wstrząsaniem, iż zagrażały rozbi- 
ciem jej w kawałki. To znowu oęromne bałwany 
ją zalewały i zanurzały tak, jakoby morze pochło- 
nąć ją miało. Wszyscy przemokli do nitki pod ty- 
mi tuszami, które wicher rozpylał nad ich głowa- 
mi. Jedynym środkiem ich uniknięcia byłoby schro- 
nić się do rydwanu, ale ten tak się wstrząsał pod 
wichrem, że ani p. Sergiusz, ani Kaskabel, nie śmie- 

li radzić swym towarzyszom, by to uczynili. 
Nieskończone godziny upływały w ten spo- 

sób. Wyłomy stawały się coraz to szersze, płynię- 
cie wolniejsze, wstrząśnienia zaś rzadsze. Czy bry- 
ła dostała się do wązkiej części cieśniny, która 

przechodzi parę mil dalej w Morze Lodowate? Czy 
dopłynęła do okolic leżących na północ od koła bie- 

gunowego? Czy prąd Berynga tu już okrążył prąd 
Kamczatki? A w takim wypadku, jeżeli wybrzeże 
amerykańskie nie powstrzyma lodowca, to czyż nie 
należało się obawiać, że płynąć będzie, dopóki nie 
dostanie się do pola lodowatego biegunowego? 

Jakże powoli zbliżało się światło dzienne! O- 
we światło, które im dozwoli rozejrzeć się po swem 

otoczeniu. Biedne kobiety ustawicznie szeptały pa- 

| cierze. Wybawić ich mógł tylko Bóg. 
Nareszcie zaświtał dzień; był to dzień 28 pa- 

ździernika. Nie było oznak uspokajania się burzy; 
przeciwnie, zdawało się, że ze wschodem słońca 

gwałtowność jej się zwiększa. 
Pan Sergiusz i Jan z kompasem w ręku rozglą- 

dali się po widnokręgu. Nadaremnie usiłowali ro- 

zeznać jaką wyniosłość lądu na wschodniej lub za- 

chodniej stronie. 

Widoczną było rzeczą, że wysepka ich pędzi w 

kierunku północnym pod wpływem prądu Beryn- 

iviozna sobie wyobrazić, że burza ta wywołała 
u mieszkańców Portu Clarence wielkie zaniepokoje- 
nie o los Kaskabelów. Lecz w jakiż sposób zdoła- 

noby pośpieszyć im z pomocą, skoro pękanie lodu 

zrywało wszelką komunikacyą pomiędzy obu wy- 
brzeżami zatoki? 

Także i w Numanie panowało zaniepokojenie, 
gldyż obaj agenci rosyjscy oznajmili tam o wyru- 
szeniu "Pięknego Wędrowca", chociaż uczucia ich 

odnoszące się do cudzoziemców, nic ze sympatyą 
nie miały wspólnego. Oczekiwali oni hrabiego Nar- 

kina na wybrzeżu sybiryjskiem, jak powiedzieli- 
śmy, w uzasadnionej nadziei, że go schwytają, a 

teraz wszelkie były oznaki, że pośród tej katastro- 

fy zginął wraz z całą rodziną Kaskabelów. ... 

Wszelka pod tym względem wątpliwość u nich 

znikła, kiedy trzy dni później prąd wyrzucił na 

brzeg trupy obu koni nad małym strumykiem. Po- 
znali oni Vermonta i Gladiatora, jedyne konie na- 

leżące do francuzkich artystów. 
— Na honor, — rzekł jeden z agentów, — do- 

brze się stało, że przedostaliśmy się tu przed na- 

szymi znajomymi! 
— Tak, — odrzekł drugi, — ale szkoda, że 

nam się wymknął z przed nosa doskonały interes! 

ROZDZIAŁ III. 

Na łasce morskich bałwanów. 

Czytelnik wie teraz, jakie było położenie roz- 

bitków d. 28 października. Czy mogli jeszcze łu- 
dzić się co do oczekującego ich losu, lub mieć ja- 
kąkolwiek nadzieję? Płynąc przez cieśninę Beryn- 
ga, mogli widzieć w dostaniu się do południowego 
prądu jedyną nadzieję dostania się do wybrzeży 
azyatyckich; tymczasem teraz prąd północny uno- 

sił ich na otwarte morze. 

Łatwo teraz było rozpoznać drogę przebytą 
przez lodowiec od chwili opuszczenia cieśniny Be- 

rynga. Zakreśliwszy łuk odpowiedni do kształtu 
ląd^ stałego, przepłynął koło przylądka Serdze Ka- 

men, zatoki Kolinczyna, cyplu Wankarem, przyląd- 
ka północnego, potem dostał się do cieśniny Dłu- 

giej, oddzielającej wyspę Wrangla od kraju Czuk- 
czów. 

Niepodobna było przewidzieć, dokąd jeszcze 
lodowiec się dostanie, kiedy przepłynie Cieśninę 
Długą. Niepokoiło p. Sergiusza bardzo, że ku pół- 
nocy na mapie już innego lądu nie było widać: lód 

tylko pokrywał olbrzymią tę przestrzeń, której 
minktem środkowym jest*biegun północny. 

(Ciąg dalszy; nastąpi.)] » 
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STARZY I MŁODZI. 

nr fowieść 11 r i 

„i-i" ! [(Dalszy ciąg.): 41) 
Binio i Sunio zaatakowali Odrzywolskiego i 

dowiedzieli się, ż'e Czyżów co do obszaru jest ma- 

łem księztwem, pałac najokazalszy w powiecie, park 
angielski, łabędzie... 

— Łabędzie — powtórzyli obydwa i odeszli 

szybko. 4 

Odrzywolski kręcił głową zdziwiony, dlaczego 
ciche te ptaki tak raptownie odstraszyły dwócb 
zuchów? Gdy istotnie łabędzie dobiły, czyli sza- 

lę na stronę pań Czyżowskich stanowczo w sercach 
ich przechyliły. 

Biegli obydwa z raportami. Przez drogę Sunio 

rozumował, albowiem tylko w drodze miał czas ro- 

zumować. 
— Ponieważ ja jestem synem radcy, urodzo- 

ny z hrabianki galicyjskiej, a panna Czyżowska 
młodsza nie jest ani córką radcy, ani urodzoną z 

hrabianki, a więc jestem świetną partyą dla pan- 

ny Czyżowskiej młodszej. Starszą zostawiam — Bi- 

niowi — dla mnie za piękna, za majestatyczna i 

pewno za uczona1. — Mówiąc to, spojrzał się na 

Binia z szyderczym uśmiechem. 

Głęboko zamyślony Binio nie tylko uśmiechu 
lecz i samego Sunia nie widział. 

— Może ten osioł ma te same projekta — po- 

myślał Sunio i po raz drugi uśmiechnął się, ale już 
litościwie. 

Po opowiedzeniu w zamku o księstwie Lzyzo- 
wskiem, pałacu'i łabędziach, Sunio wzdychając do- 

dał: 
— Młodsza panna Czyżowska prawdziwe pie- 

ścidełko. Możnaby było w niej się zakochać. Zdaje 
się, że nie raziłaby nawet na recepcyach u naszego 
namiestnika. 

Binio się zarumienił, lecz udał obojętnego. 
— Będziemy pana popierać, jeśli zasłużysz na 

to — rzekła mama panny Idy. 
Sunio zerwał się, całując rękę mamy. 
— Co innego pan Binio, który nie uznaje żad- 

nych innych piękności prócz galicyjskich — odez- 
wała się ze źle utajonym uśmiechem panna Ida. 

Młodzieniec po raz drugi zarumienił się jak wi- 

śnia. 
— Binio na tym punkcie jest wytrwały — mó- 

wił Sunio, szczęśliwy, że mógł delikatnie ukłuć 

swego przeciwnika. 
• — A może Ida zazdrości — pomyślał Binio. 

— Nie, Ida nie zazdrości — odzywał się duch 

rozsądku pogrzebany na samem dnie mózgu dużej 
głowy Binia. 

— I cóż myślicie — zabrała głos babka panny 

Idy po wyjściu Binia i Sunia. 
— Sądzę, że należy natychmiast napisać list 

do Kazia — odpowiedziała hrabinie córka. 
— Może telegrafować? 
— Gdybyśmy miały własny klucz, gdy tym- 

czasem telegrafista rozniesie po całej Szczawnicy 
plotkę. 

— A więc Klociu pisz. i , 

I pani Klotylda napisała: 
Kochany Kaziu! 

"Mamy tu coś, pod względem piękności i 

wszelkich innych prawdopodobieństw, godnego 
ciebie. Przyjeżdżaj!!"- 

— Przyznam się, że Wanda robi na mnie wra- 

żenie osoby nienaturalnej — zaczęła, odkładając 
książkę panna Ida. ^— Widocznie pozuje na poetkę 
lub może nawet wiersze pisze!... 

— Może ona lubi tak wiersze pisać, jak ty czy- 

tać — odezwała się dobrotliwa matrona. 

— Przecież, moja babciu, wierszy nie czytam 
— odparła wnuczka. — Iw każdym razie nie mo- 

żna życzyć wujaszkowi, który ich umie setki na 

pamięć, aby mu je sporządzała własna żona. Sądzę, 
że i babcia nie życzysz tej klęski własnemu synowi. 

— Mnie Wanda bardzo się podobała, a jeżeli 
istotnie wiersze pisze, Kazio ją prędko oduczy, de- 

klamując arcydzieła. 
— Zaczynamy być zazdrosne o Wandę — pra- 

wda mamo. 

— Nie, nie bój się ty moja pieszczotko — mó- 

wiła z łagodnym uśmiechem babcia, całując wnu- 

czkę w bladą jej buzię. 
— Na bal iść musimy — zdecydowała pani 

Klotylda. 
— Pójdziemy! ja jako chora nie tańczę — 

a więc wybornie się zabawię. 
— Poznamy Czyżowskie. 
— Zobaczymy, jak Wanda otoczona dygnita- 

rzami Miedziusia, poetycznie będzie pozować. 
— Wanda jest piękną — zawyrokowała babka. 
— Lecz za to jej siostra, to kopia z obrazka, 

przylepionego do pudełeczka z cukierkami. 
— Sunio lubi słodycze — odezwała się mama. 

— Zdaje się, że i Binio jest ich amatorem, tyl- 
ko się zagalopował względem mnie, i teraz nie 

śmie się odrazu wycofać. 
Panie się roześmiały. 
— Muszę go za to ukarać, a przy tej sposob- 

ności rozerwać się — zdecydowała panna Ida. 

Binio i Sunio chodząc po deptaku, czatowali 

na Odrzywolskiego i nasze panie. Aliści zobaczyli 
je w gronie młodzieży warszawskiej, na którą Su- 

nio ,1 Binio spoglądali z wysoka. W środku szedł 

Odrzywolski, jak wielu szlachty z Królestwa, nie 

umiał utrzymać się na swem stanowisku i bratał, 

się z byle kim. Takiego zdania byli Sijnio i Binio. 

Oburzeni, poszli użalić się paniom. 
Raport młodzieńców zrobił dziwne, a nawet 

dość przykre wrażenie na zamku. 

| (Ciąg dalszy nastąpi.)] 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO 
—i-i.- można nabyć następujące 

| i książki: 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $100. 

Dziecię Maryi. 
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. 

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. 

Ha łono matki. 
Powieść na tle amerykańskiego 
życia, opracował ks. A. Tło- 
czy ński. Cena w oprawie 60c. 

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 75o. 

A. Wilkoński. Cena w oprawie 50o. 

opowieść historyczna z czasów Ja- 
na Sobieskiego przez Teresę Ja- 

dwigę. Cena w oprawie 50c. 

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

Cena w oprawie 75c. 

Obrazki i humoreski przez autora 

"Kłopotów btarego Komendanta". 
Cena w oprawie 75o. 

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

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

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

Cena 50c. 

Przez Zyg. Przybylsk 
skiego. Ceni 50c. 

lskie- 

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

Gena 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 lnb 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 katolo g. 
Adresować należy: 

The Polish Publishing Co., 
141=143 W. Wyision St, CBICAfiO UL 
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