
iNDCSTRIAL 
SAYINGS BANK, 

152 BICE ISLAND AYENUE. 

j| Założony 1890 r. | 
Płaci 3 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych. 

Majątek wy- 
nosi przeszło 

$500,000 

Otwarte w Sobotę wieczorem 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
n nas. 

Jedźcie Okrętem 
Najwygodniejsza, najdogodniej- 
sza 1 najtańsza podróż. NAJ- 
LEPSZA OBSŁUGA DO 

GRAND RAPIDS 
PODRÓŻ $3.00. : Okręt odchodzi kaldo- 

(O dnia o godzinie 7 ;45 wieczorem. 

MUSKEGON, GRAND HAVEN 
PODBÓŻ, $1.30. : 7:4S wlecz, co dzień. 

MILWAUKEE 
PODBÓŻ. $1. Tam 1 s powrotem $1.50. 

9:30 na o 1 9 wieczorem kaldcgo dnia. 

R. C. DAVIS, C. P. A. 
Przjwta* ■ stdp JUchigan Ire., ChicagtT 

II m 
, GOODRICH | 
pi 

STEAMERS, 

Wasze Oczy 
mogą być wyleczone 
bez noża. przez Car- 
tera Metodę Absor- 
bującą, którą od osta- 
tnich lOola lat siq 
postuguje 

Dr. F. 0. Carter, 
Specjalista ócz i Uszu. 

]M CTATE ITI drugie piętro —1 drawł na 
10- MAIŁ Hm pćłnoc od składu "The Fair". 
GODZINYkażdego dnia od 9 rano do 5 po poł. 

We Wtorki i Piątki aż do 7:30 wiec*. 
W Niedziele oU 11 rano do 1 po poł_ 

Nieohcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno centowa karta pocztowa, 1 wasze 
imię i nazwisko i adres wyraźnie na niej 
wyplaane, sprowadzi wam pocztą próbkę 
Deya Szwajcarakiwo Wynalazku zastępu- 
jącego kawę(Dey*a SwfesCoffeeSurrogate). 
Mnóstwo ta mi Ii j uiywają go zamiast ka- 
wy, gdyl przy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystareay tak diuąo jak tr«y funty fca- 

2/ bez tego wynalazku, lecz co najważ- 
ejsze, bardzo polepuy smak, zapach i 

zdrowotność kawy. 
Steeb-WedelesCo. Dej M'nTg. Co. 

Jedyni Agenci, Fabrykanci, 
Chicago, Illinois. Clereland, Ohio. 

n__,J^.;n do mnie Jetell cierpicie na Jaką. rr7V!n/niR kolwiek chorobą oka. Jestem 
Jj doświadczonym okulistą, .wi^o 

nogą wam przypasować odpo- ■ 

wiedne okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebne medycyny. 
Leczą choroby uszu, oczu, 

f ardła i płuc, oraz wszelkie do- 
ecliwoaci mężczyzn, niewiast 

i dzieci. Egzaininaeya darmo. 

Prof. Dr. A. Ramser. 
456 Xihraukee At. blisko Chicago At. 
Gdzie koło 
1 światła ei q 

obracają. 

Godz. ofisowe:—od&tej rano do 9tej 
wiecz. każdego dnia; w Niedzielą 
od 9tej.'rano do 3ciej po południa. 

Wem&m 
ĄpItigiiltflinytaiiSSlUl 

Żadnych 
wygórowa- 
nych cen 
■a poeią- 
gacb. 

Trzy Ekapreee — Pocili na Wschód, w katdy 
dzień roku Pullmanowekle Wagouy Sypialne 
przy wszystkich pociągach. Wagony dla Tran*- 
Kontynentnlnycb Turystów opuszczają Chicago 
tray razy w tygodniu: w* wtorki i soboty o 2:30 
po południu; w środy o 10:35 z rana. Z Chi- 
cago do Bostonu bez przesiadania. Nowocze- 
sne Wagony Jadalne w których daje alą obiady 
podług planu osobowo—klubowego, s cenami od 
S&cdo $1.00; jakote* obeługą a la carte. Bezpo- 
średnia komunikacja do Fort Wayno, Findlay, 

Baty; 
rze najnltsw. llurzyni—portrerzy w uniformach 
kn obsłudze wszystkich pullman — pasaierów. 
Jeżeli zamierzacie udać się na Wschód, zgłoście 
ei"j '.o najbliższego Agenta Biletowego, Ino pisz- 
cie do JOHN 7. CALABAN, Ge»łl Agent. 

119 Adama 8t., Chicago Iii. 

Wypożyczam pieniądze u meble, fortspl* 
any, konie wozy i t. p. spra- 
wiedliwym 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 gwarancją, jeżeli 
chcecie, że wasze meble nie będą zabrano z domu, 
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro- 
cent. a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nic 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble t. p 
jłoją specyalnością jest wypożyczanie od $20 do 
$200 i mogą 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 
dłngo iak wam się bodzie podobało. Jeżeli teraj 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczą, 
albo leżelibyście chcieli zapłacić coście winni, ta 

przyjdźcie do.mnie i rozmówcie się ze mną, a 

przekonacie Bią, że ze mną łatwy jest interes do 

A. FRENCH, W Deartorn St 
rota «. i. soeuau. pomi Klerk. 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

120 E. Bandolph St 9te Piętro, 
Telefon Mała 3670. 

Wieczorem: 9206 Commercial Avo- 
Telefoa South Chicago1*8 albo8068. 

JULIUSZ YERNB. 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne tłómaczenle 

dla "Dziennika Chicagoekiego". 

SfDalszy ciąg.): oyj 
— A' okna ? 
Ale że i okna otwierały się na zewnątrz, nie- 

podobna było ich otworzyć. 
W przeciągu kilku minut odśrubowano drzwi 

i wtedy zrozumiano, dlaczego nie dały się otwo- 

rzyć. 
Kurytarz pozostawiony wewnątrz wału w o- 

koło rydwanu zapełniony był śniegiem nawianym 
przez wiatr, a tak samo i przejście przez wał lodo- 

wy również było zasypane. 
— Czy wiatr zmienił kierunek? — zapytał się 

Kaskabel. 
— Trudno to przypuśić, — odrzekł p. Sergiusz. 

— Tyle śniegu nie napadałoby, gdyby wiatr nie o- 

brócił, — zauważył Jan. 
— Zdaje się, że tak jest, — odrzekł p. Sergiusz. 

— Ale obaczmy, do czego wziąć się najprzód. Nie 

można dopuścić, byśmy się udusili dla braku po- 
wietrza do oddychania. 

Natychmiast Jan i Clovy wzięli do ręki kilof 
1 i łopatę i zabrali się do roboty, aby oczyścić kury- 

tarz. Ciężka to była praca; twardy śnieg zapełniał 
go do góry i zdawało się, że nawet pokrył ryd- 
wan. 

Ażeby prędzej szła robota, zmieniali się przy 
pracy. Wyrzucać śniegu oczywiście nie można by- 
ło na zewnątrz; wrzucano go tedy do pierwszego 
przedziału w rydwanie, gdzie pod wpływem wew- 

nętrznej temperatury topniał szybko i wypływał. 
Po godzinie pracy jeszcze nie zdołano przebić 

śniegu nagromadzonego w kurytarzu. Było niepo- 
dobieństwem odświeżać powietrze wewnątrz "Pię- 
knego Wędrowca," a oddychanie stawało się co- 

raz to trudniejsze z powodu braku tlenu a nagro- 
madzania się kwasu węglowego. 

Oddech u wszystkich sfawał się coraz to cięż- 
szym i nadaremnie szukano ulgi gdziekolwiek. Ka- 

jeta i Napoleona miały uczucie duszenia się. Nie- 

wątpliwą było rzeczą, że najwięcej cierpiała pani 
Kaskabel. Kajeta, przezwyciężając własne cierpie- 
nie, starała się przynieść jej ulgę jakowąś. Próbo- 

wała tedy znowu otworzyć okna, ale jak już po- 

wiedzieliśmy, były one wszystkie przez śnieg za- 

tarasowane. 

— Tylko wytrwałości! — zachęcał ciągle p. 

Sergiusz. — Przekopaliśmy się sześć stóp w śnie- 

gu. Warstwa nie może być dużo grubszą! 
Zapewne dużo grubszą nie była, jeżeli śnieg 

przestał padać. Ale może padał nawet i teraz jesz- 
cze. 

Janowi przyszło na myśl zrobić otwór w pokła- 
dzie śniegu tworzącym teraz dach kurytarza, a za- 

pewne cieńszym i mniej twardym. 
Istotnie robota tu szła łatwiej i prędzej, a pół 

godziny później, — nie było to ani minuty za wcze- 

śnie, — przez otwór wpłynęło świeże powietrze. 
Natychmiast ulgę uczuli wszyscy mieszkańcy 

"Pięknego Wędrowca." 
— Co za rozkosz! — zawołała mała Napoleo- 

na, otwierając szeroko buzię, ażeby wciągać lepiej 
powietrze. 

— Pyszne! — dodał Sander, oblizując się. — 

W tej chwili wolę to, niż powidła! 
Trwało czas niejaki, nim należycie do siebie 

przyszła Kornelia, która już traciła przytomność. 
Kiedy rozszerzono otwór, mężczyźni wdrapa- 

li się na wierzch wału lodowego. Wszystko było 
pokryte białą powłoką aż do najdalszych granic, 

Jn1^1 okiem sięgnąć było można. Rydwan znikł 

zupełnie pod nagromadzonym śniegiem, który two- 

rzył ogromną wypukłość w środku pływającej bry- 
ty- 

Przy pomocy kompasu, p. Sergiusz mógł skon- 

statować, że wiatr dął jeszcze ciągle od wschodu 
i że wysepka obróciła się do połowy około własnej 
osi, w skutek czego teraz wyglądała zupełnie od- 
wrotnie niż pierwiej, a że otwór wyjścia zwrócił 

się naprzeciw wiatru, przeto też śnieg je zasypał. 
Na wolnem powietrzu termometr wskazywał 

tylko sześć stopni niżej zera, a morze było jeszcze 
wolne, o ile zdołano dostrzedz pośród zupełnej cie- 
mności. Trzeba jednakowoż zauważyć, że wysep- 
ka, pomimo że się zupełnie odwróciła, zapewne do- 

stawszy się do jakiegoś wiru na chwilę, jeszcze 
zawsze płynęła w kierunku zachodnim. 

Ażeby ubezpieczyć się przeciw możliwości po- 
wtórzenia się wypadku podobnego, który mógłby 
mieć skutki bardziej opłakane, p. Sergiusz uważał 
za potrzebne zarządzić nowe środki ostrożności. Z 

jego polecenia tedy zrobiono we wale drugi prze- 
kop po przeciwnej stronie pierwszego i odtąd, któ- 

rędykolwiek odwróciłby się lodowiec, można było 
mieć pewność, że komunikacya na zewnątrz nie 
będzie* zamkniętą. Nie zachodziła też odtąd oba- 
wa, ażeby wewnątrz rydwanu zabrakło powie- 
trza. 

— Z tem wszystkiem, — rzekł p. Kaskabel, — 

miejsce to jakieś zakazane i zapadły kąt świata. 
Nie jestem pewny, czy nawet dla fok odpowiednie, 
a ani się nie umyło do okolic Normandyi! 

— Zupełnie z panem się zgadzam, — rzekł p. 
Sergiusz. — Jednakowoż musimy zastosować się 
do tego, co jest, skoro poradzić na to nie możemy. 

— A czy ja się nie stosuję? Ba! oczywiście, że 

się stosuję, panie Sergiuszu, i to z wielkiem obrzy- 
dzeniem! ( 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

| SEWER. | 

STARZY I MŁODZI. 
POWIEŚĆ. 

! '(Dalszy ciąg.): |K i V ;46^ 

[Ważny fakt dnia tego zanotowany został' w 

rocznikach Szczawnicy. Hrabia Kazimierz przyje- 
chał, syn hrabiny matki, brat hrabiny matki, syno- 
wiec starego hrabiego. 

Po odbytej familijnej naradzie, w której stary 
hrabia głośno przemawiał za Wandą, hrabina bab- 
ka popierała go, hrabina matka radziła ostrożność, 
a panna nic nie radziła, śmiejąc się z poetyczności 
Wandy, hrabia Kazimierz zrozumiał sytuacyę, u- 

tworzył sobie charakter Wandy, ułożył plan dzia- 
łania i przystąpił do rzeczy. 

Hrabia Kazimierz, szatyn, okrągłej twarzy, 
uśmiechnięty dla jednych jowialnie, dla drugich 
szydersko, imponował Niemcom w Wiedniu lat pa- 

rę i przeimponował fortunę. Zdolny, wykształcony 
i sprytny, wielkiej pamięci i niedawno wielkich na- 

dziei młodzieniec, apodszarpawszy majątek, spo- 

czął na mieliźnie, nie mógł z niej się dotąd wydo- 
być i dalej popłynąć. Pomimo dwukrotnych zabie- 

gów dostania się do Rady państwa, upadał pobity 
paroma głosami. Starał się o panny posażne i choć 

zrezygnował z wielkich rodów w zamian za dobre 

posagi, nie udawało mu się, nie dlatego, aby nie 
miał szczęścia, lecz że mało zadawał sobie trudu 
w pozyskaniu serc mam a łask ojców. Żartował so- 

bie z tego, pocieszając się humorem, który się z 

nim rzadko rozstawał. 
— Ida jest złośliwa — rozmyślał, przechadza- 

jąc się po deptaku w nadziei zobaczenia naszych 
pań, widocznie zazdrości, i dlatego piękność Wan- 

dy musi być imponującą. Co do kochanej siostrzy- 
czki, ta zwykle chodzi śladami swej córki... Przy- 
szła dama mego serca poetyczna?... Wybornie! 
wolę to, niż gdyby była zawołaną gospodynią. Je- 
dyny rodzaj, do którego mam wstręt. Będziemy 
poetyzować oboje. Lubię poezyę wieczorem po za- 

chodzie słońca, po wybornym obiedzie i przy pra- 
wdziwem hawannie. 

Hrabia Kazio uśmiechnął się, widocznie był 
sybarytą, przepadał za wybornemi obiadami i pra- 
wdziwemi hawannami. 

— Jeżeli do tego moja pani ładnie deklamuje 
— dodał — można będzie znaleźć przyjemną roz- 

rywkę. 
Chodząc i marząc po deptaku, wybornie się 

bawił. Przedewszystkiem w życiu szukał rozrywki, 
I i zabawy. Czytał dużo, bo lubił ten rodzaj rozrywki, 

a czasem i pisał, gdy się nudził, i pragnął czas za- 

bić. 
— I nareszcie ożenię się, jeżeli nie każą mi 

zbyt ciężko pracować, przeskakiwać przepaści, dra- 

pać się na skały... —. Zobaczył panie, przystanął. 
Odrazu poznał Wandę, panią Karolinę i uśmiech- 

niętą z przymrużonemi oczami Marylkę. Towarzy- 
szył im hrabia stryj. 

— Piękna — szepnął nasz bohater. Stryj przed- 
stawił siostrzeńca i zawiązała się żywa rozmowa, 

pełna humoru ze strony Kazia i pełna wdzięku ze 

strony pań. 
* * * 

Szczawnica dnia... 
"Kochana, dobra, poświęcająca się Celinko! 

Codzień z mamą mówimy o tobie, żałując, że 

cię tu niema. Bawimy się wybornie, i gdyby nie 

myśl, że się tak okropnie nudzisz w Czyżowie, by- 
łybyśmy naprawdę szczęśliwe. Brak cię nam na 

każdym kroku, ciągle, zawsze. 

Wanda odżyła i nie jest już tą smutną, zamy- 

śloną Wandą, chodzącą jak zaklęta po Czyżowskim 
parku. Wanda w Szczawnicy jest odczarowaną, 

prawdziwą, okrzykniętą przez naród szczawnicki 
królową. 

Posądzamy ją z mamą, że zapomniała o Ar- 
turze i dziękujemy za to Bogu. Do tego zapomnie- 
nia przyczyniły się hołdy, jakie Wanda od wszy- 
stkich odbiera, a może troszkę i hrabia Kazio, bar- 

I dzo przyjemny, bardzo wesoły, już nie młodzieniec 
ale mężczyzna. Deklamuje Słowackiego i Ellego, 
Musseta, Lamartina 1 Wiktora Hugo. Lubi dużo 

mówić a często jest tak zabawny, że wszyscy, na- 

wet Wanda i mama śmieją się serdecznie. Jest u 

nas codziennym gościem, towarzyszy nam zawsze 

na deptaku, tylko nie należy do żadnych wycie- 
czek; widocznie nie chce narażać swego szacowne- 

go zdrowia, potrzebnego jak mówi dla ojczyzny. A 

gdy wybiera się na Miedziuś, daje nam uczuć wiel- 

| kość swego poświęcenia. 
Domyślasz się pewno, moja Cesiu, że hrabia 

Kazio nie szuka nas dla przyjemnej rozmowy z 

mamą lub ze mną. Odgadujemy zamiary pana Ka- 
zimierza ; lecz nie zwierzamy się z tem przed Wan- 

dą, nie chcemy ani jej zrażać, ani przestraszać na- 

szą domyślnością. Wanda widocznie lubi hrabiego 
Kazia, z chęcią z nim rozmawia, uśmiecha się, gdy 
go zobaczy, wita go jak przyjaciela. Nie robi on 

na nią tego wrażenia, co Artur, ale też Wanda, mó- 
wi mama, jest starsza doświadczeniem i przebyte- 
mi zawodami. 

Czy Wanda poszłaby za hrabiego Kazia, to 

znowu inna kwestya. Co do mnie, wierzę, żeby się 
zdecydowała. Jest on sympatyczny dla wszystkich, 
ma przed sobą przyszłość, jak tutaj mówą polity- 
czną. W Szczawnicy bawi cała jego rodzina, mat- 

ka, stryj i starsza siostra z córką., Panie te są bar- 

dzo dystyngowane, lecz mają swój odrębny spo- 
sób byeia, podobno galicyjski, nudzą się, a wszy- 
stko biorą na wagę plotki i traktują jako plotkę. 
Zawsze spragnione nowych wrażeń i plotek/ 

(Ciąg dalszy; nastąpi)' 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO 

można nabyć następująco 
książki: 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1.00. 

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

Cena w oprawie $1.00. 

Kara Doża idzie 
przez oceany. 

Powieść na tle stosunków pol- 
skich w Ameryce. Napisał H. 
NagieL Cena 50o. 

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 50o. 

Po roku 
1830, 

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 75o. 

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

dwigę. Cena w oprawie 50c. 

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

Cena w oprawie 75c. 

Książki Teatralne. 

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

Cena 50c. 

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

Cena 50o. 

Z każdem zamówieniem pocztowem przysłać trzeba 

pieniądze czy to przez pocztowy "money order" lub list re- 

gestrowany. Pieniądze w mniejszych kwotsch 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 t 
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