
i Polski zakład daje. 
najlepszą gwaran- 
cją dobrego i 
trwałego wykoń- 

czenia prao artystycznie bo ma 17 lat 
praktyk*. w ty w interesie. Najnowszy 
styi we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dioie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatuią obsługą od- 
różniają nasz interes od wszystkich in- 
nych zakładów, prędklem fotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny i 
dodatki są te sa- 
me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

NIKLAS&C0., 
589 Milwaukee At. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz i Chiron*. 

441 Noble Sł. TeU Monroe 1554- 
Specjalista we wszystkich chorobncb męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was lani nie ule- 
czą preyjdźcl* do mnie. — God/.iny ofiaowe: 
do 9 rano, o«l 1—9 wlec*. Proszą dobrze zau- 
ważyć ar. domu 1 przyjść wprost do o£isu. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

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

1 po 7-mej wieczorem. 
— TELKFOJC MOXBO£ 2480. — 

Dr. T. Drozdowicz, 
LEKARZ i CHIEUBG. 

BAwzk*ala: SSO AT| Owtra Am 

Godilaj o<Uow«: 
OA9 do IX rtno 1 od 8 do 8:80 wleczona. 

Specjalista na choroby skórne, w«m> 

ryczne i mocio-płeioire. 

TEL. MONROE 2łS0. 

i. RONOWSKA, Akuszerka 
Ł27 Milwaukee Ayenoe. 

UWAGA! Jestem napowrót z 

Iowa. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

PokoJ« 1210—12—14, Schiller BuildlBf, 
109 Bandolph St, Chicafo. 

( Central 6341. 
Tweiony. ̂  Automatic 5202. 
XlMzk*nl«: 809 I. AJSHL15D 1TŁ 

F. W. KORALESKI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach* 
Atwood Bldg. 

Ciarki MadisonnL 
Pokoj® 901—903. 

Telefon Main 3658. 

JTeszkanle: 

730 Milwaukee At# 
TeL Halsted 1816. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ashland Błock 'Tirtótfk*. 
NAD BANKIJCM POKÓJ Kf. 

• Ttlefea Caatral MS. mmmmmmmm 

Mieszkaniom 743 DICKSON ULICA. 

J. F. ŚMIETANKA,£=7 & 
Adwokat, 

120 E. Bandolph St. «t« Piętro, 
Telefon Mai a 3670. 

Wieczorem: 2206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 14S albo b058. 

Firma założona w rokn 1878. 

AD8. BURKĘ, MEa 
Obejrcy dach darmo i powie ile koaztować 
bądzle rap® racy a. — Materyały aa dach. 

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

... Źsdnjfb 
aa t W wjcórow*. 
KAIŁ *!eA"B 

1 

Trzy Ekapreec — Pocili a* Wechód. w każdy 
dziali roku Pullmanowakie Wagouy Sypialne 
wtj wszystkich pociasrach. Wijony dla Trtn»- 
JiOntyneatainych Turystów opuszczają Chlcaro 

razy w tygodniu: w* wtorki 1 soboty o 2:30 
południa; w środy o 10:35 z rina. Z Chi* 

♦ago do Bostona bez przesiadania. Nowoczs- 
«ii Wagony Jadalń* w których daje elq obiady 
podłng piana osobowo—klubowego, a cocami od 
36c do $1.00; jakote* obslne» a la carts. Uezpo- 
śrsdol* komnnikaeya do Port Wayne, Findlay, 
OlrwLand, Brie, Buffalo, Rochester, Syracuso. 
Jttaghimton. Scrsnton, New Toric, Boston i 
wszelkich misjscowośei wschodnich. Baty Kaw* 
ses aajnltsa*. Marayni—portysrzy w on formach 
ku obałudiw wszystkich pullcian — pasażerów. 
Jsdeli zamierz a cis uda«ł elą na Wschód, zcloicie 

do a«]bliitxtzo Agenta Biletowego, lub plsz- 
ste do JOHN 7. OALAHAN, Uon;l Agent. UUII k A|,TUk, 

118 Adams ot., Chicago 111. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

NA ŚLUB i 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 1 kłopotu? 
Przyjdźcie do drułgirnl 

Dziennika 

Chicagoskiego, 
a pokażemy wam rozmaite 
bardzo gustowne, gatunki 
papieru na zaproszenia* ddr 
wyboru. Na żądanie reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

141-143 W. ŹHTisicm Si 

Ofia otmzrty oo wie- 
czór do godz. ,8njajL >. 

JULIUSZ YEKKE. 

Cezar Kaskabęl. 
Specy&lne tłómaczenie 

dl* "Dziennika Chicagoekiego". 

~ {Dalszy «%g.)i .ifc&łja, 10T) 
Następnie drugi głosów tonie rozkazującym 

odzywa się z dzioba bożka po lewej stronie i pioru- 
nującym przemawia tonem: 

■mmi,., 

NAGLE DAŁ SIĘ SŁYSZEĆ GŁOS W ODPOWIE- 
DZI NA JEGO ZAKLĘCIA 

"Prykazuju ja tiebic pustit wolno etych are- i 

sztantow! Twoji poddani dołżni okazat im samo | 
bolszoje uważatelstwo i oddat im wsie wieszczy 
kotoryje im byli wziaty. Prykazuju ja tiebie oka- I 
zat swoje im sodiejstwie, cztoby mogli woswratit- | 
sia na pobiereża Sibiru!" 

Trzy te zdania wystosowane do Czu Czuko, ta- 

kie miały znaczenie: 

"Nakazuję tobie puścić wolno tych aresztem- 

tów! Twoi poddani winni okazać im wszelką u- 

przejmość i oddać im wszystkie przedmioty, które 

im zabrano. Nakazuję ci dopomódz im, aby powró- 
ciii na wybrzeża Syberyi-" 

Tym razem zdumienie słuchaczy zamieniło się 
w przerażenie. Czu Czuk wzniósł się do połowy na 

kolanach, z oczami wlepionemi przed siebie, war- 

gami ruszającemi się bez wydania głosu, palcami u 

rąk szeroko rozpostartymi, z widocznymi oznaka- 
mi przestrachu. Krajowcy, którzy również do po- 

łowy się podnieśili, wahali się, czy mają całować 

ziemię, czy też uciec czemprędzej. 
Nim ochłonięto z przerażenia, odezwał się bo- 

żek trzeci. Jakże jednak przerażającym, jak stra- 

sznym był jego głos! 
Wyrazy jego również były skierowane wprost 

do Jego Nowosybiryjskiej Mości: 

"Esli ty etoho nie zdiałajesz w tom samom 

dnie, w kotorom eti światyje ludi siebie żełat budut, 
to czerty woźmut twoj naród!" 

Znaczyło to: 

"Jeśli tego nie uczynisz w tym dniu, w którym 
ci święci ludzie życzyć sobie będą, to dyabli wezmą 

twój naród!" 

Tym razem i królik i jego poddani, ogłuszeni 
najwyższym przestrachem, leżeli nieruchomie na 

ziemi, podczas gdy p. Kaskabel, wznosząc ramiona 
ku bałwanom z wdzięczności, dziękował im głośno 
za wystąpienie na jego korzyść. 

Tymczasem zaś jego towarzysze całemi siłami 

powstrzymywali wybuchy śmiechu. 

Genialny nasz artysta, posługując się swoim 
talentem brzuchomówczym, takiego użył figla, a- 

żeby doprowadzić Czu Czuka do rozumu. 

Był to jedyny sposób na tych krajowców. 
"Cudzoziemcy, którzy przybyli z Zachodu" — 

-(co za szczęśliwe wyrażenie się obmyślił p. Kaska- 

bel) — "cudzoziemcy ci są świętymi! Dlaczego Czu 
Czuk ich zatrzymuje?" 

Oczywiście, że dłużej nie poważy się tego czy- 
nić! Puści ich, skoro tylko zechcą odejść, a krajow- 
cy świadczyć im będą wszelkie grzeczności, by so- 

bie ująć te istoty cieszące się taką bogów prote- 
kcyą! 

I podczas gdy Ortik i Kirszew, którzy nie zna- 

li brzuchomówczych zdolności p. Kaskabela, nie 

mogli ukryć swego prawdziwego zdumienia, Clovy 
powtarzał: 

— Jakże genialnym jest mój "boss" 1 Jakiż ma 

rozum! Co za człowiek, chyba że.... 
— Chyba że jest bożkiem! — uzupełniła Kor- 

nelia, skłaniając się nisko przed mężem. 
Figiel powiódł się doskonale, dzięki niesłycha- 

nej łatwowierności szczepów nowosybiryjskich. 
Łatwowierność tę Kaskabel doskonale zauważył i 

to-mu podsunęło myśl skorzystania ze swej sztuki 
brzuchomówstwa dla dobra ogólnego. 

Rozumie się, że Kaskabela i jego towarzyszy 
odprowadzono do ich obozowiska ze wszelkiemi o- 

znakami szacunku należnego "świętym" osobisto- 

ściom. Czu Czuk, po części z obawy, po części z 

szacunku, nie wiedział dobrze jak ma się kłaniać, 
jakie dowody czci swojej składać. Kaskabelowie i 

b&Stwia wyśpy Kotelnoj stanęły, na równi w jego 
wyobrażeniu. i 

■ jCiąg dalszy nastąpi.)] , 

8EWER. J 

STARZY I MŁODZI. 

=T1T POWIEŚĆ. io 
[(Dalszy ciąg.); y 58) 

— Ależ to jedyny ratunek — zawołała Celin- 
ka» rozentuzyazmowana na rzecz projektów Stani- 

sława. Żywy jej temperament nie znosi} niepewno- 
ści jutra, wyczekiwania z dnia na dzień, łudzenia 

się nieprawdopodobieństwami. Żywe jej usposobie- 
nie pragnęło czynu, walki. Z rozkoszą wyciągała 
rące do tych nadziei, które uukazywał Stanisław. 

— Dobrze — wyszeptała cicho Marylka. stro- 

jąc buzię arystokratycznym grymasem — zrobię co 

każecie. 
— To co wypadnie na twój dział rozpieszczone 

dziecko. Nie bój się, ani twa biała buzia nie zczer- 

nieje, ani kolor niebieskich oczu nie zbladnie. 
— A chociażby i zczerniała i kolor oczu zbladł, 

to przecież jest drobnostką w obec uratowanego sta- 

nowiska, — dodała z godnością Wanda. 
Matka pochwyciła j^ w objęcia, tuląc do siebie. 

Pierwszy raz dziewczę to od powrotu ze Szczawi- 

cy ożywiło się, oczy jej nabrały blasku, głos meta- 

licznego dźwięku, twarz zakraśniała' rumieńcem. 

Pan Stefan czuł się upokorzonym zapałem 
dzieci swych do pracy. Przeczuwał, że położenie, 
które im zgotował, maltretowało ich i zniechęcało 
do życia. Zazdrościł Stanisławowi, bo widział, jak 
zajmował miejsce jemu przynależne, jeżeli nie w 

sercach, to w umysłach jego dzieci. On, oj'ciec, 
schodził na drugi plan. Rodzina postanowiła praco- 
wać na niego — on, niedołęga, który ją zrujnował, 
odsunięty, wydziedziczony, szedł na łaskę swych 
dzieci. Jemu się nie została żadna rola. Mówią o 

pracy, dzielą się nią, on nie należy do podziału. My- 
śli te rozpaliły mu twarz, szerpały nerwy. 

— Ależ to są marzenia, — zawołał gwałtownie, 
każda z was oszczędzi sto rubli, a zdrowie zrujnuje. 
— i jakiż rezultat? 

— Wielki, drogi ojczulku —wielki. zawoiaia i 

Celinka. Mówiliśmy o tern z panem Stanisławem i j 
wybornie nam to wytłumaczył. Zrobimy próbę — i i 

jeżeli się nie uda,-cofniemy się ze wstydem. 
— W każdym razie przyjemniej jest upaś'ć w 

walce, jak czekać na przegraną z założonemi ręka- 
mi — zadecydowała Wanda. 

Na oświadczenie Wandy nikt nie odpowiedział, 
lecz widać było z rysów dwóch młodych ludzi, że 

tryumfowali. Stanisław z uśmiechem przenosił 
wzrok z pana Stefana, na otoczenie — Adamowi 

oczy świeciły, był wzruszony, milczał i od czasu do 

czasu ściskał rękę" Celinki. 

Pokonany pan Stefan, zagłębił się w fotelu, po- 

chwycił gazetę, machinalnie się w nią wpatrując. 
Nie wierzył w zwycięstwo, nie chciał spierać się z 

dziećmi; zresztą nieśmiał. 
— Rozkazuj pan — rzekła Wanda odwracając 

się do Stanisława. Jeżeli zacząć to dziś, zaraz- w tej 
chwili.... Tyleśmy czasu straciły! Prawda? — 

zwróciła się do sióstr z zapytaniem. 
— Prawda, prawda — odpowiedziała wesoło 

Celinka, całując ją w usta. Najlepiej odrazu. Uwiel- 

biam energię naszej królowej. 
Marylka milczała. 
— Ja tylko radzić mogę — rzekł do Wandy 

Stanisław. Zdaje mi się, że główny zarząd, raczej 
ogólny zarząd, powinien być udziałem pani. * 

— Ja biorę na siebie oborę i nabiał, przerwała 
Celinka. I zobaczycie za rolo ile będę miała docho- 

du. Panie Stanisławie, mam nadzieję, że pomagać 
mi będziesz. 

— Jeżeli pani pozwolisz, będę jej mentorem w 

tym zawodzie. 
Pan Stefan uśmiechnął się ironicznie, lecz Sta- 

nisław nie zwracał teraz na to uwagi. 
Z początku rzeczy na Marylkę przypadają kur- 

niki — mówiło dalej wesoło dziewczę i...., i.... 
nie śmiała wymówić. Ten ostatni dział biorę na sie- 

bie. aby nie obrażać uszu tej wielkiej damy. Lecz 

drób musisz mieć pod swą opieką. 
— Wszystko co Każecie ziuuię — uupana. 

mno Marylka poprawiając rękawiczki. Nie mam za- 

miaru wyróżniać się, obowiązki swe spełnię, lecz 

•pozwólcie mi powiedzieć, że podzielam opinie taty, 

jak i odgaduję myśli mamy. 
Powstała i wyszła z pokoju. 
— A zatem, razem z panem Walentym — mó- 

iwił spokojnie Stanisław, przygotujemy książki ra- 

chunkowe dla pań. 
♦ — Jeżeli już taki los przypadł w te ciężkie cza- 

sy, że senatorskie dzieci muszą się wycierać po ku- 

chniach i oborach — ha to już nie mojem zadaniem 

kłaść się w poprzek przeznaczeniu. Chodźmy do 

pracy. 
Staruszek widoczne pocieszał się rezygnacyą. 

Widział złe, narzekał na nie, skarżył się na niego- 
spodarność pani Karoliny i jej dzieci, lecz radzić nie 

umiał i gdy przyszło do czynu, żałował ich i płakał 
nad nimi. Miłość ma swoje prawa, tradycya i przy- 

zwyczajenie. często są silniejsze od rozumu, zwy« 

| ciężąjąc wrodzoną nam energię i dzielność charak- 

! teru. 

Narada; zakończyła się łzami pani Karoliny, 
rozdrażnieniem pana Stefana i wewnętrznem zado- 

woleniem ich dzieci. 
— Panie Stanisławie, przemówił pan Stefan w 

chwili rozejścia się, — słyszałem od Adasia, że 

masz zamiar wziąść w swe ręce interesa Czyżowa, 
jak i jego gospodarstwo. 

— Co do interesów, zgoda, jeżeli panna na to 

pozwolisz, będziemy radzić razem, a pracować z A- 

dasiem. 
1 

~ : [(Ciąg dalszy nastąpi.} 
* 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 

——i można, nabyć następująco III M l | książltl: llllg 

Dwadzieścia tysiąey mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verue. 

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. 

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

Kłopoty Chińczyka 
w Ghinasli, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75c. 

Kosynierzy, 
powieść z t. 1863, przez A. deLamo- 
tlie. Tłómaczył F. K. 

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Kro! Nocy. 
Powieść irlandzka przez A. de Lamo- 
the. Tłómaczenie. 

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Ka łono maiki. 
Powieść na tlo amerykańskiego 
życia, opracował ks. A. Tło- 
czyński. Cena w oprawie 50o. 

Po roku 
U Jj 

z "Tnłaczów", B. Bolesławity (J. I, 
Kraszewskiego), opowiadanie hislory- 
ryczne. 

Cena w oprawie 75o. 

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. 

Syn kmiecy, 
opowieść historyczna z czasów Ja- 
na Sobieskiego przez Teresę Ja- 

dwigę. Cena w oprawie 50c. 
A 

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

Cena w oprawie 75o. 

Ze świata. 
Obrazki i humoreski przez autora 

"Kłopotów btarego Komendanta", 
Cena w oprawie 76c. 

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

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

Książki Teatralne. 

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

Cena 50c. 

Kancelarya Otwarta. 

Perlą Cyllejska, 

Przez Zyg. Przybylskie- 
skiego. CenA 50c. 

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

Cena 60c. 

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 i 

The Polish PiMshing Co., 
141=143 W. Diyision SŁ, CHICAGO OL 

* 


