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Doktorzy Polscy 
' 

W CHICAGO. 

DR. M. F. BOŻYNCZ, 
Wis: 519 MILWAUKEE ATEN (JE. 

Telefon Monroe 901. 
Godziny: od 10 do 12 w połndnie; od4 do I po 

południu; od 6 do 9 wieczorem. 

Mieszkanie: 1629 N.Spaulding Are. 
Telefon Ashland 2953. 

Godziny: do 9 rano; od 12 do 2 po południu. 

Dr. Marja Dowiatt, 
723 West 18-ta ulica, 

Telefon, Canal 70821 
Wyjechała na prowincją, jrdzie zabawi kilka 

tjrrdui. Dojeżdża do Chicago w Poniedziałki 
i Czwartki, przyjmując pacyentów od H9 rano 
do 12-tej w południa. 

Dr. J. J. Gofembiowski, 
LEKARZ I OHIRURC- 

8P1CTAL1STA CHOBÓB WETTXh'TKZSICH. 
OFISA 

179 "W. Diriaion ul. 699 Noble ulica, 
róg Milwaukee Are. ró;j Blackhawk uL 

aoDzrsrT otisowe: 
Od 8—10 rano, Od 10—12 rano, 

| od 7—9 wieczorem. i od 6—7 wieczorem. 
T«Ł Monroe 898. Tal. Monroe 495. 

DR.ANNAL KRYGIER, 
98 PAKK ULICA, 

przy Wlcker Parku. 

tuj.u. ( Od 9 do 11 rano. 
Godziny ollsowe. | od 7 do 8 wieczorem. 

TELEFON WEST 2200. 

Telefon Monroe 885. 

DR. F. KALAC1NSKI, 
638 Noble Ulica, 

róg Bradley. 
GOUZ-OPISOWE: 

DolO rano. Od 1 do 8 po mnnkłin 
poł. i od 7 do 8 wiacz. CHICAGO. 

TZZltTKA CEIR UR GICZ2TA, ( Wtorki i Pi* 
fi* W. Sarriton Str. \ tki o 9 rano. 

Dr. W. A. Kuflewski, 
FekóJ 10tt COLUMBUS MEMORIAŁ BLDO. 

10S State St., róg Waahinston. Godziny: 10 do 12 
przed poł. TeL Central 3ol8.—Auto 3617. 

114 W. I8ta ULICA. Godziny: 2 do ipo poł. 1 
T do 9 wieczorem. TeL Canal 78. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

Or. E F. Napieralski, 
Lekarz i Chirury. 

Rezydencjai ofia 
• 682 W- 18-ta Ulica ■ 

pom. Ashland i Panlina PI. CHICAGO. 

Dr. S. R. Pietrowicz, 
Lekarz 1 Chirurg. 

Kezydencya: 470 W. DIYISTON ULICA, 
Tel. Weat 839. Ofia: 829 Milwaukee Ave. Godz 
Ola.: Od 1 do 2 i od 7 do 8 wlecz. Tel. Monroe S88. 

Ofia: 105 W. Blackhawk Str., róg Holt Aro, 
Godz. Ofiaowa: Od 8 do 9 rano. Tel. Monroe 5U2. 

Telefon 10S1 Halated. 

Dr. Jł. Pietrzykowski, 
538 Milwaukee Avenue, 

róg Center Ara. 

•ODZI2CT do lOtej rano, „_Tn _ _ 

od 2uj do 9tej wlecz. CHICAGO. 

DR. W. J. SIEJONOWICZ, 
Specjalista w chorobach kobie- 

cych, dziecięcych ł akuszeryi 
719 MILWAUKEE AYENUE. 

GODZINY OPISOWE: od godziny 9 rano 
do 9 wieczorem. 

TELEFON 1652 MONROE. 

TSL. TABDS «9S. 

Dr. M. J. Stupnicki, 
3i3i S. Morgan St. 

Dr. Jł. Szwajkart, 
Ofla 1 miecz kamie: 

658 X. Ashland Are. 
Sć( BUckh»wk al. 

TeL Mooroe 10S9. 
Godziny: 

Do 10 przed połndn., 
1 po 6 wieczorem. 

W Szpitalu Nazaretanek o 10 przed poŁ 

T«l. te mittskanitt 48* Monrot. 

Dr. J. A. TRAIN, Lekarz i Chirurg 
Ofla i mieszkanie: GODZINY: 

K6f Inttaham Ul. i od 6-Swlecxorem. 

CHICAGO, ILŁ. 

T. Z. Xelowski, M. D. 
były lekarz w Szpitala Nazaretanek. 

Hleezkanie: Ofia: 

fil 2f, Eochall Si 709 Kilnakio Łn 
Teł. Seeley 4946. Tel. Iowo* 1577. 

GODZINY: Od 4—S 1 od 7—8 wlecz. .. 

Źadnjrek 
■* j fitom- 
nyeh tf 

poel^* 
fack. 

Trzy Ekepreee — Pociągi na Wschód, w każdy 
dzień roku Palłmanowekie Wagony Sypialne 
my waayatkich pociągach. Wagony dla Traaa- 
iontynefttalnycb Turystów opuszczają Chicago 
trzy t\sj w tygodniu: we .wtorki 1 aoboty o 2:30 
po potadoia; w środy o 10:85 z rana. Z Chi- 
cago do Bostona baz przeaiadania. Nowocze- 
ane Wagtay Jadalne w których daje el* obiady 
podług piana oeobowo—klubowego, s cenami od 
JBcdofl.OO; jakotet obsłujra a la cart*. Bezpo- 
średnia komunikacja do Fort Wnyne, Findlay, ■ 

Cleioland, Brie, Baflilo, Rochester, Syracnse. 
2iagh«atoa. Soranton, New Yorz, Boaton 1 
wasetkieh miejscowości wschodnich. Baty zaw- 
aaa aajoiiaae. Murzyni—portrerzy w na formach 
ka obełudz* wazysUieh pUllman — pasaierów. 
Jebali zamierzacie udać slq na" Wscisóa, zgłośclo 
flil <*p aa]blUexego Agenta Biletowego, lob pisz- 
cie do JPUS J, CAŁAMAy, 9«oh Agent. 

1IS Adama StM Chicago 111. 

A. J. KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Ptre TJndĄwnitera Aaeoclatlou. 

▲SEKURUJĘ od ogni* w najlapszycl 
kompaniaoh — wyrabiam wszelki* 
papiery legal*«. 

|C§ W. Bltcttilwk Sty CHI€AG0,1LL i 
.J»JSrOM.KQB8(«Stó. 

? 

JULIUSZ YERNB. 

Cezar Kaskabel. 

n Specyalno tlfimaczenle 
dla "Dziennika Chicagoskiego". 

[(Dalszy ciąg.) 4 _ 114) 
Dwie godziny później, p. Sergiusz i Jan po- 

wrócili z psem, który, jak się zdawało, oglądał się 
ze żalem za gęstwiną niedostatecznie jeszcze zba- 

daną. 

WYGLĄDAŁO TO JAK OAZA.... 

Myśliwi nie mniej byli szczęśliwi od rybaków. 
Na kilka następnych dni jadłospis mógł być równie 
urozmaicony, jak znakomity, bo i zwierzyny i ryb 
była wielka obfitość. 

Między innemi przynieśli strzelcy kilka owych 
"karalów," przeżuwaczy trzodami wędrujących i 

kilka par małych ptaków zwanych dykutami,' które 

są mniejsze od leśnych kurek, ale mięso mają wy- 
borne. 

Łatwo sobie wyobrazić, jak wspaniały obiad 

w owym dniu został wystawiony. Stół zastawiono 

pod drzewami, a nikt z bankietujących nie zauwa- 

żył, że było nieco za chłodno na ucztę pod gołem 
niebem. Kornelia samą "siebie przewyższyła w przy- 

rządzeniu ryb i upieczeniu zwierzyny. Ponieważ 

zaś zapas mąki uzupełniono w otatniem miasteczku, 
a także i jakuckiego masła nie brakło, przeto na de- 
ser pojawił się także kołacz ze złotawo brunatną 
skóreczką jak za dawnych czasów. Każdy też otrzy- 
mał na zaostrzenie apetytu łyk wódki, dzięki kilku 

flaszkom, które nabyto od mieszkańców miasteczka 
i dzień zakończył się pogodnie i wesoło. 

Możnaby było rzeczywiście sądzić, że zakończy- 
ły się dni ciężkich przejść i że sławna podróż za- 

kończy się na większą sławę 'i korzyść rodziny Ka- 
skabelów! 

Następnego dnia jeszcze odpoczywano, a reni- 

fery korzystały z tego, aeby napaść się za wszystkie 
czasy. 

Dnia 24 kwietnia, o godzinie 6 rano, "Piękny 
Wędrowiec" już znowu był w drodze, a cztery dni 

później dostano się do zachodniej granicy jakuckiej 
gubernii. 

ROZDZIAŁ IX. 

Wprost ku rzece Ob. 

Wypada nam parę słów powiedzieć o zamy- 

słach owych dwóch Rosyan, których jakaś fatal- 

ność postawiła na drodze rodziny Kaskabelów. 

Możeby kto przypuścił, że Ortik i Kirszew z 

wdzięczności za uprzejmość doznaną wyrzekli się 
złych swoich zamiarów. Tak jednakowoż nie było. 
Po wielu zbrodniach popełnionych pod Karnowem, 
nędznicy ci przemyśliwali tylko o "nowych podło- 
ściach. 

Przedewszystkiem myśleli o tem, by stać się 
właścicielami "Pięknego Wędrowca" i pieniędzy 
oddanych przez Czu-Czuka; potem, powróciwszy 
•do posiadłości rosyjskich w przebraniu sztukmi- 

strzów, zamierzali dalej prowadzić przebrzydłe swe 

rzemiosło. 
W tym celu należało najprzód "pozbyć się" to- 

warzyszy podróży, tych poczciwych ludzi, którym 
zawdzięczali swą wolność; nie byliby też wahali 

się tego uczynić. Nie mogliby jednakowoż zamiarów 

tych wykonać bez pomocy: dlatego też starali się 
dostać wprost do jednego z wąwozów uralskich, w 

którym przebywali dawni ich wspólnicy zbrodni; 

byli pewni, że znajdą tam dosyć ludzi do pokona- 
nia całego sztabu "Pięknego Wędrowca". 

Tymczasem zaś któż mógłby ich. posądzić o za- 

miary tak niegodziwe? Z największą gotowością o- 

kazywali się pomocnymi, ile zdołali i nigdy nie było 
najmniejszego powodu żalić się na nich. Podczas 

gdy nie budzili sympatyi, nie dawali jednakowoż 
powodu do nieufnośti, z wyjątkiem może tylko u 

Kajety, która nie mogła przezwyciężyć pierwszego 
niemiłego wrażenia, jakie na niej uczynili. Razj, 

przeszła jej przez głowę błyskawicą myśl, że głos 
Kirszewa słyszała owej nocy, kiedy p. Sergiusz zo- 

stał napadnięty na granicy Alaski. Ale jakżeż mogła 

przypuścić, by mordercami owymi byli właśnie ci 

dwaj marynarze, których później znaleziono blisko 

cztery tysiące mil od owego miejsca, na jednej z 

! .wjsp Lajchoskich? (Ciąg dalszy nastąpi). 

1 SEWER- 1 T 

STARZY I MŁODZI. 

\ II powieść II r\ 
[(Dalszy ciąg.); 

-Podobno — zaczęła Wanda — mówił nam 

Adaś, oświadczył! ci się Krówczyński. 
— I pewno ukarałeś jego zuchwalstwo, jak na 

to zasłużył? — pochwyciła Celina. 

— Przeciwnie — odpowiedziała sucho dziew- 

czynka — propozycyę 'przyjęłam z wdzięcznością. 
— Co ty mówisz? — spytała Wanda. 

— Przyjęłam z wdzięcznością — powtórzyła 
Marylka. 

— Ty, co płakałaś, gdy ci kto wspomniał Krów- 

czyńs kiego. 
— Było to przed naszem bankructwem. 

— Dziś wypierasz się swych zasad, ty, ary- 

stokratka do szpiku kości. 
— Dziś wypieram się, lecz -ulegam konieczności. 
— Niepodobna! — zawołały siostry. 
— Więc cóż mam robić, całe życie paść gęsi 

lub kaczki?.... 
— Ależ cierpliwości moje dziecko — podchwy- 

ciła Celina. — Za parę lat oszczędnością i pracą 

pcdźwigniemy się, wtedy pojedziemy z mamą do 

Warszawy i tam znajdziesz sobie męża. 
— Przyznam wam się, że nie wierzę, abyśmy 

chodzeniem do obory i spiżarni, a nawet pasaniem 
gęsi mogły uratować od ruiny Czyżów. Zawsze le- 

piej z Czyżowa iść za mąż i zrobić komuś łaskę, jak 
gdyby później nam ją robiono. 

— Ja wblę stokroć razy zostać starą panną, jak 
łączyć się z człowiekiem, który mi nie wystarcza — 

zdecydowała Wanda. 
— Nie przesadzajmy o przyszłości. Mogłażeś 

przeczuć, czy Geran wystarczy ci lub nie? Mówiono 
że rozumny, a że jest dystyngowany, to sama wi- 
działaś. Odepchlaś go, a on mógłby uratować Czy- 
żów. 

Wanda nie odpowiedziawszy ani słowa, wyszła 
z pokoju. 

— Widzisz, kochana Mąrylko, niesprawiedliwie 
a ciężko dotknąć Wandę. 

— Bo już mam dosyć tej naszej nędzy, tego 
kręć enia się w kółko, tych rozpraw o długach i 

ruinie — tych gęsi i kur, obory, spiżarni...... Z 

wszystkiem tem można stracić wesołość, humor, 
zdrowie, zestarzeć się i — i powiem ci prawdę, dro- 

ga Cesiu, zgłupieć. 
— A cóż cię tak nadzwyczajnego czeka w Gór- 

ce? 
— Tam będę panią — będę robić co mi się po- 

doba — gdy tu jestem gorzej niż szafarką. 
— Tak ci zaciężyła dwutygodniowa praca? 
Marylka nic nie odpowiedziała. 
— Lecz cóż powie na to opinia-, ludzie? 
— Opinia nie będzie stać przy bramie mego 

dworu — przerwała — a ludzie? Ludzi będę widy- 
wać.tylko tych, którzy mi się kłaniać będą. 

— Ojcieć — mama? 
— Ojciec nie daje nam posagu, a więc same mu- 

simy się ratować. Sądzę, że nie ma prawa gniewać 
się na mnie, Mama trochę popłacze i zgodzi się. 

— Czy to twoje ostatnie słowo? 
— Ostatnie. 
— Dobranoc. 

Dziewczynka została sama w pokoju, patrząc z 

dumą na -białe chmurki, płynące po niebie, w świe- 
tle księżyca. 

— Celinka nie dala za wygrane, przyzwyczaiła 
się wierzyć w Stanisława, jego zimny rozsądek po- 
konywał ją, bała się jego złośliwości, chociaż lubiła 

rodzaj jego dowcipu. Stanisław należał do starej 
szlachty, i to ją spowodowało, że na bilecie wizy- 
towym napisała parę słów, prosząc go na śniadanie 
do Czyżowa. 

Spotkali się w ogrodzie. b 

— Pani droga, cóż wzięte abstrakcyjnie, ozna- 

cza "Czyż"'? Co najwięcej przypomina wesołego 
ptaszka, który w porównaniu z okazałą ,,krową" 
traci niesłychanie. 

— To pan się z tego stanowiska zapatrujesz?— 
odparła rozgniewana dziewczynka. 

— Z racyonalnego. Gdyby do nazwiska Czyżo- 
wskich nie było przywiązanych parę legend, gdyby 
ludzie nie przyzwyczaili się wymawiać je z pewnym 
szacunkiem-, gdyby ono nie wyobrażało tysiąca mor- 

gów ziemi, a z przeszłości nie znaczyło trzech woje- 
wodów i pięciu kasztelanów, toby było tak pospoli- 
te jak każde inne. 

— W tern właśnie treść jest. 
— Bez wątpienia, lecz dajmy czas Krówczyń- 

skiemu, aby i jego nazwisko przyzwyczaili się lu- 

dzie wymawiać z szacunkiem, aby i ono oznaczało 

tysiąc morgów, aby również często powtarzane by- 
ło, a bądź pani pewną, będzie tak dobre jak wasze. 

— Lecz po cóż my mamy pierwsi starać się o 

spopularyzowanie Krówczyńskich ? 
— Fatalizm — jak jest fatalizmem, że Górka 

leży o pół mili od Czyżowa, a Czyżów w intere- 
sach. Nareszcie nic państwo na tem nie tracicie. 

Krówczyńskiego bierzemy pod swoją opiekę — i 

jako naszego, będziemy go bronić i protegować. 
Celina nie potrafiła się oswoić z myślą, że sio- 

stra jej nazywać się będzie Krówczyńską, i dlatego 
nie mogąc wytrwać w dyskusyi, przerwara ją i o- 

deszła niezadowolona ze Stanisława, pierwszy raz, 
od czasu jego powrotu do Czyżowa. 

— Zasady nasze i ich praktyka już wydają o- 

woce —i mówił Stanisław do Adama. 
dalszy nastąpi.)] 

u o d VAR1C0CELE 

dMaacSiHmsE (rozszerzenie żył). 
Żadnego cięcia ani bólu 

Chcą wyleczyć każdego mężczyznę cierpiącego na Varicocele, Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenie Krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby iliądzykroczs. 

Tą kor/yatna ofertą robimy dla wszystkich tvebJktórzy wydali swojw pfenljjdze dla wyle- 
czenia sią bez ekutku, o.tóc/oIi^Oj aby.udottodlii#v«:yBtkim tym. którzy byli leczeni przez 
tu/.in luo wiącej iunycb dokiq$&vWcz b«z skutku, źo ja mam jedyny sposób za pomocą któ- 
rego Was raz na zaws/.o wyleczą. < 

NIE PŁAĆCIK ZA. NIE WYLECZENIE TYLKO ZA. WYLECZENIE. 
Dolegliwości żołądka, wątroby i nerek, choć bar&o inawet zastarzało, stanowczo wyleczą. 

1 ŁllCA. 
Którzy cierptytw dychawicy, 
broncnitis mb euchoty sta- 
nowczo wyleczą podług mo- 

jej najnowezoj metody prze/. 
wa> chiwauie Oiulinowcg^ 
Gazu. 

PRYWATNE CHORO- 
BY MĘŻCZYZN. 

.7.1 wyleczą was szybko 1 raz 

na zawszo i to żupelnie se- 
kret nie. 

PORADA DARMO. 

| Wyler/nm na' st«ło 

w apccyaiism <. noroD 

jj Kobiet i Męfcczyzn. 

IMJLŁłiiLinUSLI 
NIEWIAST. 

Zniżeni* inactoy. ból w ple- 
cach bisie upławy. wylerzone 
na stałe moją metodą do Ucze- 
nia. 

ZATRUCIE KRWI 
i choroby skórne. Jako to: Km* 
ety, wrzody, utrata włosów, itd. 

Ja was wylrczq 
raz na zanaze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR.L.E. Z1NS. 247 W. Madison St., rog Sangamon, CHICAGO. 
GODZINY OF1SOWE: Od Sinej rano do 9tej wl«cz. W Niedzielą od Otej rano doGteJ wlecr. 

Naukowe 

Zbadanie Ocz Darmo. 
Dokładne zastosowanie .okularów i 

szkieł do ócz. Oczy bada tlę pojedyn- 
czo, wszelką wadę w wzroku usuwa się 
przea odpowiednie szkła przyprowa- 
dzając takowy do normalnego stanu. 
Nasze ceny okularów i szkieł na ob- 
stalunek zrobionych są niższe aniżeli 
za gotowe. 

Godziny ofisowe: Od godziny 9 ra- 

no do 9 wiecz. W Piątki do 7 wiecŁ 
W Niedzielę od 10 rano do 1 po poł. 

po polsku. 

Kolegium Św. Stanisława Ł 
W CHICAGO, ILU 

??oiyy rok szkolny w Kolegiom 
Sw. Stanisława Kostki rozpoczy* 

na się dnia 8-go Września, b. r. 

O katalog lub o bliższe informacye zgłosió się nale» 
źy do niżej podpisanego 

KS.J. KOSIŃSKI, C. R., 
W, Diylsion & Holt Sts. CHICAGO, IIIu 

^feśw. JAŃSKIE KROPLE-Js^ 
6tanoiTią środek lekarski przymiotów wprost zadziwiających 
1 zaiste godne są tej przezacnej nazwy. 

Te Krople f?)w. Jaóskie zo3tały w wiele tysiącznych wypadkach ciężkich cho- 
rób jak cholera, kolki, kurcze żułądka, dysenterya i biegunka, wypróbowane 
i zastosowane i wytrzvmały próby te z najchwalebniejszymi skutkami. Krople 
te przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwoścl, bólu żołądka, odbija- 
nie się i spfieszną ulgę na ból głowy, bioie serca, zawrót, omdlenia lub norwo- 

wość, Są oue cennym środkiem na słabość żołądka i letnią chorobę u dzieci 
1 na kurcze podczas ząbkowania. 

Kroplo te zasłtgują na to, aby trzymano je w każdym domu, w każdej fami- 

lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo są one znakomltem lekar- 
stwem. Pytajcie się o nie w aptece, albo też piszcie wprost do 

Or. H. C. Lemke Medicine Co„118 

I 

f 55 

TejefonMonro^^^2S. 

CHICAGO, 1LL. 

Wykonuje wszelkie robo- 
ty cementowe i "Clnder 
Filllngs". Także dosta- 
wia węgle 1 drzewo. 

OTTO GEORGI, róg 47mej ul. 1 Ashland Ave. 

Lekcje 
Darmo! 

!# Niemieckie koncertjny — 

f od 816.00 i wyżej. 
Rozmaite plerwKOrrędoe 
ntwerr na kODecrtync. ntir«rf na konetrtynę. 
Harmonik 
czarni za. 
Harmoniki s 10 kia- .$1.00 

Ogromny icybór ikrzypcówi strun. 
Reperujemy wszelkie insirumenła. ? 

Bierzemy itare initrumento to tamianę. 
Skład filialny:- 487 MILWAUKEE ATE. 


