
^peeyalna Sprzedaż I i 

Rzadka Sposobność 1 

120 Fortepianów 
dobrze znane wyroby—maszą być wy- 
przedane w tym miesiącu, dlatego przyjdicie 
wcześnie a zaoszczędzicie sporo pieniędzy na 

waszem zakupnie. Wymieniamy tutaj kilka' 
a naszego wielkiego mnóstwa zdumiewają- 
jących taniości ofiarowanych podczas tej 
sprzedaży. 

$85-00 
Jeden Steinway fortepian, $95 00 

Kfo«e"?a"ądn.7 C.abl° $110.00 
Dwa Bauer fortepiany, $85 00 
Pięćdziesiąt "sąuare" fortepianów, najpię- 

kniejsze wyroby w kraju, po SIO* $1$, 
$20, $30 i wyżej. 
Pamiętajcie że jast to specyalna sprzedaż 

• my z naszej strony zaręczamy wam, te jeże 
li przyjdziecie rychło, to przekonacie się że 

podobnie wielkiej sprzedaży w Chicago jesz- 
cze ule było. 

Płictó można za "npright" fortepiany $5.00 
gotówką 1 $1.00 tygodniowo, a za "sąuars" 
fortepiany $1.00 gotówką i 60c tygodniowo. 

^Ie zapomnijcie adresu. 

157 W. MADISON ULICA, 
bllzko Halsted uL 

Otwnrte wieczorami. 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa karta pocztowa, i wasza 
imie 1 nazwisko 1 adres wyraźnie na niej 
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbką 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zasfąpu- 
iacego kawę(Dey's SwlseCoffeeSurrogate). 
Mnóstwo familij używają go zamiast ka- 

wy, gdyż przy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak diuzo jak trzy funty ka- 
wy bez tego wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bardzo polepazy smak, zapach i 
zdrowotność kawy. 

Steele-fedelesCo. Dej M'nTg. Co. 
Jedyni Agend, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. CleTeland, Ohio. 

Żadpyeh 
wjpOroira- 
■ych ret 
na poelą- 
gaeb. 

Trzy Bksprees — Pociąpl na Wechód. w każdy 
dzień roku Pullmanowskle Wagouy Sypialne 

Erzy wszystkich pociągach. Wagony dla Tran*- 
ontynentalnych Turystów opuszczają Chicago 

tny razy w tygodniu: w* wtorki 1 soboty o 2:30 
po południu; w środy o 10:35 z rana. Z Chi- 
cago do Bostonu bez przesiadania. Nowocze- 
-•ae Wagony Jadalne w których daje elę obiady 
podług ^laau osobowo—klubowego, z ceuami od 
fccdo $1,00; jakotet obsługę a la carte. Bezpo- 
średnia komunikacra do Fort Wayue, Findlay, 
Clereland, Sri», Bu Salo, Rochester, Syraense. 
Blaghamtoa. Scranton, Jtew Yoric, Boston 1 
wszelkich miejscowości wschodnich. Raty zaw- 

sze najniższe. Murzyni—portrerzy w un.formach 
ku obsłudze wszystkich pullman — pasażerów. 
Jeżeli zamierzacie udać się na Wschód, zgłoście 
sli <io najblits*ego Agonia Biletowego, lub pisz- 
sls do JOBH J. CAŁAHAN. Gen'l Agent. 

lin Adams 8t., Chicago 111. 

Polski zakład daje I 
najlepszą gwarao- i 
cyę dobrego l) 
trwałego wykoń-1 

czenia prac artystycznie bo ma 17 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styi we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerye w 

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

selnych. Ceny 1 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
mały oh zakła- 
dach. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & CO., 
589 Milwaukee At. 

KOSCIUSZKO PHOTO ART CO. 
739 Milwaukee Aye„ Fcieave/ni. 

Fotografie wszelkiego gatunA, matowe 1 
szklące (gloss). 

Na#zą specjalnością są fotografie par Ślu- 
bnych. Nowożeńcom dajemy w podaruaiu 
piękny portret ślubny, wielkości 16x20. 

Cena zniżona na fotografie dla dzieci. 
Prosząc Szan. Rodaków i Rodaczki o ła- 

wę poparcie, kreślimy sią 
Z szacunkiem 

M. MONETA i M. PRUSIŚSKI. 
far-Fotografie do lszej Komunii 

Zezowate Oczy 
Sprostowane bez do- 

ża. Bez l>ó!n. 15er 
Chloroformu, przez 
nowi\ metodę, która 
nigdy jeszcze nie za- 
wiodła. 

Dr. F. 0. Carter, 
Specjalista Ócz i Uszn. 

■04 CTlTU TTI drnjic piętro—1 driwl na pół- IM 31A1E DU, „ue od (biada The Fair". 
GODZINY:—każdego Soia od 9 rano do5 po poł. 

We Wtorki i Piątki aź do 7:30 wieczorem. 
W Niedziele od 11 rano do 1 po poł. 

Chcecie widzieć świat? 
Wiąc przyjdźcie do Wanzanskl^aro Specjalisty I 
Badanie ócz i_porada doświadczonego polskiego 
doktora ZUPEŁNIE DARMO dla wszystkich. 
Przypasowanie odpowiednich okularów od 50c | 
wyifj. Również przyjmuje wszelkie reperacy*. 

DR. LEON STEINBERG, 
1015 Milwankee Are., 

naprzeciw Wood St. 
GODZ. OFISOWE: Od 9tej do 9tej wiec*. 

W Niedzielą: Od 9tej do lszej po poł. 

do mnie Je3eli cierpicie na jaka- 
kolwiek choroby oka. Jesteuj 
doświadczonym okulistą, wiąo 

wiwine okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebne medycyny. 
Leczę choroby neza, oczu, 
gardła 1 płuc, oraz wszelkie do- 
Wliwoścl mąźczyzo, niewiast 
i dzled. Erzamiaacya darmo. 

Prof. Dr. A. Ramser, 
456 Hllwaakee lv. bllsto Chicago At. 
Gdzl* koto I Gods. ofisowe:—od (Hej rano do 9teJ 
ł4wi*thkaiq I wi«cx. każdego dnia; w Nledxielq 
ItfrJi i od 9t«£raao do 8d«j po połodaln. 

JULIUSZ YEBKB. 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne tłómaczenle 

dl* "Dziennika Chicagoakiego". 

'(Dalszy ciąg.): 110) 
Przyjąwszy w zasadzie ten plan ogólny, nale- 

żało jeszcze zbadać różne prowincye, przez które 
mieli przejść ukośnie pomiędzy Leną a Uralem. 

Jan przeto przedłożył mapę północnej Sybe- 
ryi; p. Sergiusz starannie przestudyował te okoli- 

ce, w których rzeki sybiryjskie więcej są przeszko- 
dą aniżeli pomocą dla podróżujących w kierunku 

zachodnim, i oto, co uradzono: 

Przejść przez kraj Jakutów, w którym jest ma- 

1 to miast od siebie bardzo odległych, w kierunku po* 
łudniowo zachodnim. 

Tym sposobem dostać się z dorzecza Leny do 

dorzecza Anabary, a stamtąd do dorzecza Chatan- 

gi, Jeniseju i Obu, przebywając przestrzeń jakich 
dwóch tysięcy dwóchset mil. 

Dorzeczem Obu przebyć drogę do gór Ural- 

skich, naturalnej granicy Rosyi w Europie, przez 
przestrzeń niespełna czterechsetmilwą. 

Wi końcu, dalej w kierunku południowo zacho- 
dnim przebyć trzysta mil i dostać się do Permu. 

;W liczbie okrągłej wynosiło to razem trzy ty- 
siące mil. 

Jeżeliby nie było po drodze opóźnień, jeżeli 
nie będą musieli koniecznie zatrzymywać się w mia- 

steczkach, to będą mogli przebyć tę przestrzeń w 

czterech miesiącach. Dwadzieścia do dwudziestu 

pięciu mil dziennie taki zaprząg mógł przebywać, 
a pośród takich okoliczności, "Piękny Wędrowiec" 
mógł znaleźć się w Permie, a potem w Niżnym No- 

wgorodzie, w połowie lipca, właśnie w czasie, kie- 

dy targ odbywać się będzie w najlepsze. 
— Czy wy z nami udacie się do Permu? — za- 

pytał się p. Sergiusz, zwracając się do Ortika. 
— Myślę, że nie, — odrzekł marynarz. — Prze- 

kroczywszy granicę, chciałbym udać się wprost do 

Petersburga, a stamtąd dostać się do Rygi. 
— To dobrze, — zauważył p. Kaskabel. — By- 

lebyśmy raz dostali się do granicy. 
Już przedtem postanowiono odpocząć "do- 

brych dwadzieścia cztery godzin", skoro dostaną 

się na ląd stały. Taki odpoczynek należał im się po 

śpiesznem przebyciu pola lodowego i dlatego też 

zatrzymano się na dobę. 
Lena wpada do zatoki tejże nazwy zygzako- 

watą siecią swych ujść, poprzecinaną różnymi ka- 

nałami i strumieniami. 
Wody, które piękna ta rzeka wlewa do Morza 

Lodowatego, zbiera ona z różnych rzek pobocznych 
na przestrzeni 4,500 mil. Dorzecze jej, jak oblicza- 

ją, obejmuje obszar stu pięciu milionów hektarów. 

Pan Sergiusz troskliwie przestudyowawszy 
mapę, orzekł, że najlepiej będzie najprzód przejść 
wzdłuż brzegów zatoki, ażeby uniknąć mnóstwo 

kanałów ujścia Leny. Chociaż wody jeszcze były 
zamarznięte, nie byłoby może rzeczą rozsądną pu- 

szczać się w taki labirynt. Zima tam nagromadziła 
niezmierne ilości ogromnych brył lodowych, a cho- 

ciaż malowniczy one przedstawiały widok pośród 
prawdziwych lodowców, które ponad niemi stercza- 

ły, to za to ich przekraczanie wielce było trudne. 

Po za zatoką zaś znajdowały si*ę już niezmie- 

rzone stepy z nadzwyczaj nielicznemi wzniesienia- 

mi tu i owdzie; tam już łatwo było odbywać po- 

dróż. <* 

Nie było wątpliwością, że Ortik i Kirszew mu- 

sieli okolice te znać dobrze. Ich towarzysze podró- 

ży mieli sposobność przekonać się o tem niejedno- 
krotnie. Obaj marynarze również byli biegłymi w 

urządzaniu obozowiska i ustawianiu dobrej budki 

lodowej w razie potrzeby. Umieli tak jak krajowi 

rybacy nadbrzeżni usuwać wilgoć z odzieży za po- 

mocą zakopywania jej w śniegu; nigdy nie mylili 
1 się w odróżnianiu; brył lodowych utworzonych 

przez morską wodę od podobnych brył powstałych 
z zamarznięcia wody słodkiej; w ogóle znakomicie j 
byli obeznani ze wszelkimi szczegółami potrzebny- 
mi dla podróżujących po okolicach podbiegano- 
wych. 

Tego wieczora po kolacyi, rozmowa tocząca 

się oczywiście około geografii północnej Syberyi, 
doprowadziła Ortika do opowiedzenia, w jaki spo- 

sób on i Kirszew dostali się do owych okolic. 

— Jakie to się stało, zapytał się p. Sergiusz, 
— ze wy, jako marynarze, wędrowaliście przez te 

okolice ? 
— To tak było, panie Sergiuszu, — odpowie- 

dział. — Przed dwoma laty Kirszew, ja i dziesię- 

ciu innych marynarzy byliśmy w Archangielsku, 
wyczekując dostania się na jakiś statek do połowu 

wielorybów, kiedy nas najęto, by iść na pomoc pe- 

wnemu okrętowi, który się dostał pomiędzy lodo- 

wce na północ od ujślcia Leny. Otóż w drodze z 

Archangielska do tej zatoki szliśmy północnem wy- 

brzeżem Syberyi. Dostawszy się do okrętu Seraski, 

dopomogliśmy do wydobycia się jego na morze i 

pozostaliśmy na jego pokładzie na sezon rybołóstwa. 
Ale, jak już opowiadałem, okręt później się rozbił 

i z całej załogi tylko Kirszew i ja pozostaliśmy przy 

życiu. Wtedy to burza nas zapędziła na wyspy Laj- 
chosikie gdzieście nas znaleźli. , 

— A czy nigdy nie byliście w prowincyach A- 

laski? — zapytała się Kajeta, która, jak czytelni- 

cy pamiętają, rozumiała i mówiła po rosyjsku. 
— Alaska? — zapytał się Ortik. — .To jakiś 

kraj w Ameryce, nieprawdaż? 
i(Ci^g- dalszy nastągi.J ) M N N • 

SEWER. F7[ 
STARZY I MŁODZI. 

■\ [I POWIEŚĆ. II A 
i [(Dalszy tiąg.)J jj- i 61) 
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Sałacka zalała się łzami. Pani Karolina zrozu- 

miała łzy Sałackiej, podzielała w duchu jej opinie i 

•boleść, lecz nie mogła i nie umiała radzić. 

W parę dni po tej skardze, wpadła zarumienio- 
na Sałacka do pokoju pani Karoliny, kładąc klucze 
na stole. 

f — Kiedy już do tego, proszę jaśnie pani przy- 
szło, oddaję klucze i odchodzę. Cóżto, z każdego 
garnka mleka i z każdej kwarty masła będę rapor- 
ta składała? Nie jestem przyzwyczajona do takiego 
afrontu. Tu już honor cierpi i nikomu nie pozwolę 
sobie ubliżać. Żegnam jaśnie panią. Służyłam przez 
lat piętnaście wiernie i jaśnie pani nie powiedziała 
mi marnego słowa! 

—• Cóż, moja Sabacka — tłómaczyła się pani 
Karolina — ja już teraz nie rządzę! 

— Wiem, wiem proszę jaśnie pani, że to ten 
z Dobiesławie, tak opajęczył panienki. A bodajbyś 
z piekła nie wyjrzał! Wypędzeni poczciwi Gębal- 
scy, ja idę za nimi — i wszystko co dobrego wyleci, 
zostanie sama hołota, z tym,tym... 

— Sałacka zapominasz się! 
—I; Ta i jaśnie pani przeciwko mnie — zawołała 

łamiąc ręce. W pozie tej wybiegła. 
Za Sałacką w parę dni poszedł jej przyjaciel 

kamerdyner. 
— Mamo — tłómaczyła się Celinka — prowa- 

dząc rachunki przekonałam się, że Sałacka rocznie 
defraudowała przeszło tysiąc rubli, pensyi brała 
dwieście — to już mamy tysiąc dwieście. Wanda 
obrachowała, że kamerdyner robił nam rocznie stra- 
ty najmniej ośmset rubli. Otóż oszczędzamy dwa 
tysiące rubli na samym zarządzie wewnętrznym, 
tem więcej, że ja zastąpię Sałacką. 

— Ty? A więc w ekonomów i szafarki zamie- 
niają się moje dzieci! Jedno zajmuje miejsce Ge- 
balskiego, drugie Sałackiej. Jeżeli dotychczasowe 
stanowisko mam opłacać tak ciężkiem upokorze- 
niem, wolę raczej nędzę. 

— Mamo, droga mamo, ależ ja jestem taką sa- 

mą Czyżowską jak przecl dwoma tygodniami, tyl- 
ko ezynniejszą, a co najważniejsze, użyteczniejszą 
— pracującą. Dawniej, gdy brakło książek, a grać 
nie miałam ochoty, bałam się nudów długiego dnia. 
Ziewałam, ubierałam się, marzyłam, przeglądałam 
i co najwięcej spacerowałam. Jeżelim się sama u- 

czesala, uważałam to za wielką pracę. Dziś, zawsze 

mi brak czasu. Rachuję, piszę, odmierzam, przele- 
wam, odlewam. Część na masło, część na sery, to 
na jutro, to na dziś, wstawiam, wystawiam. Dziś 
było tyle mleka, jutro mniej lub więcej. "Dlacze- 
go?" pyta pan Stanisław. W tem "dlaczego" moja 
mamo, kryje się cała filozofia. Trzeba dociekać, szu- 

kać, kombinować, radzić, jaka pasza i wiele jej.... 
Słowem tysiąc kwestyj, dysput i nadziei. Z nabiału 
zebrałam już blisko sto rubli, które pożyczyłam do 
gospodarstwa Adasiowi. 

— Ten Stanisław uczy was egoizmu i chciwo- 
ści. Wypędzacie stare, wierne sługi i niedługo o 

niczem nie będziecie mówiły, jak o stajni, bydle i 
trzodzie. 

— Ale za to, droga mamo, nie będziemy wię- 
cej mówić o interesach i zbliżającej się katastrofie. 

— Dziecko jesteś, myślisz, 'że oszczędzonemi 
paroma garncami mleka uratowałabyś Czyżów. I 
gdyby nie Bogdanówka... 

— Bogdanówka zaledwo spłaci bieżące długi. 
I znów za lat parę sprzedalibyśmy Kopaczew. Gdy 
tymczasem my, twoje dzieci, podniesiemy dochód 

Czyżowa o tyle właśnie, o ile potrzeba na spłacenie 
wszystkich procentów, a zatem dotychczasowe do- 

chody zostaną dla nas. 

— Choćby nawet tak było, co niepodobna przy- 
puścić, to pewno przez ten czas zordynarniejecie i 

nabierzecie niewłaściwych manier. Same wiecie dla- 

czego poczciwa nasza szlachta jest tak szorstką, bo 

ciągle się ociera o parobków, służbę i o niczem nie 
mówi jak o roli i inwentarzu. 

— Nie bój się, kochana mamo! Najprzód, Czy- 
żów musi być uratowany, a reszta, dodana nam bę- 
dzie. Dawniej obfitość czytania męczyła' mnie, ksią- 
żki nie budziły interesu — tygodniami nie otwiera- 

łam fortepianu; dziś zmęczona pracą tęsknię do 

książki, schwyconą pożeram i gdy upatrzę wolną 
chwilę, gram zapamiętale. Więcej dziś korzystam 
czytając, lepiej gram — jestem zdrowszą, wesel- 

szą. .. 
Weszła Wanda. 
— Oczarował was Stanisław i to wszystko — 

odpowiedziała ze smutkiem pani Karolina. Dawniej 
raził-was jego cyniczny sarkazm i rachunkowość, a 

dziś?... Cóż się to z wami stało 1 

Wanda szybko odwróciła się. 
— Ależ mamo, on nas nauczył patrzeć na 

świat i stosunki jakie one są, uczy nas radzić sa- 

mym sobie i, co najważniejsza, uczy nas pracować 
— wydeklamowała patetycznie Celinka. 

Matka jej pogroziła — dziewczynka się zaru- 

mieniła — Wanda za to zbladła. 

Szczęściem zadzwoniono na południe. 
— Zaczynają doić — zawołała i wybiegła we- 

soło Celina. 
Została matka z Wandą. 
— Stanisław prawie codzień jest u pana Wa- 

lentego i Adasia, a rzadziej widuje się z wami, zro- 

biła uwagę pani Karolina. " 1 

£Ci$g dalszjr nastągi.^ ^ 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 

można nabyć następująco 
książki: 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $100. 

Dzieci? Maryl. 
Powieść oparta na prawdziweiH 
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. 

Kłopoty Chińczyka 
w Chinach, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75c. 

Kosynierzy, 
powieść z r. 1863, przez A. de Lamo* 
the. Tłómaczył P. 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 60c. 

Po roku 
1830, 

z "Tułaczów", B. Bolesławity (J, I. 
Kraszewskiego), opowiadanie history* 
ryczne. 

Cena w oprawie 75o. 

Przygody Pana 
Marka Hinczy. 

Rzecz z podań życia staroszla- 
checkiego, spisana przez J. I. 
Kraszewskiego. 

Cena w oprawie 75o. 

Ramotki. A. Wilkoński. Cena w oprawie 50o. 

Syn kmiecy, 
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* 7oo. 

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. 

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

Cena 50c. 

Kancelarya Otwarła. Przez Zyg. Przybylskie- 
skiego. CenA &0c. 

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

Cena 50c. 

Z kaźdem 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 dwn- 

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 PuMishing Co., 
141=143 W. Dmsion St, CHICAGO OL 


