
PR*W*S.3CHRAYER, S 
Polski lekarz i Chirurg. 

441 Noble St. TeU Honrot 1554• 
Specjaliat* we wszystkich chorobach mąź- 
eiysa, kobiet i dal ©ci. Jeżeli was Inni nie ule- 
cz* przyjdźcie do mole. — Godziny ofisowe: 
do » r%no, od 1—9 wiecy.. Proszę dobrze zau- 

wajtyć nr» domu i przyjść wprost do ofian. 
■' >f ■' 

Br. UJ. Krzemiński 
:os;. LEKARZ i CHIRURG. 

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

1 po 7-mej wieczorem. 
TELKF03 MOS BOB 1480. — 

TEL. MOITROB 2480. 

A. RONOWSKA, Akuszerka 
127 Milwaukee Ayenae. 

U W AGA I J estesi napowrót z 

Iowa. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od O rano do 8 wlecz. 

1791. Diiislon St. SJiL"" 

Przyjdźcie do ranls Jeflell derpicio na Jaka- 
kolwiek choroby oka. Jestem 
doświadczonym okulistą, vwiąo 

moeę ffJD przypasować oc po- 
więdnę okulary (od 1.00 wyżej) 
•lbo dać potrzebne medycyny. 
Leczę choroby uszu, oczu, 
gardła i płuc, oraz wszelkie do- 
legliwości mątczyrn, nie?1ast 
i dzieci. Efiaminacja darmo. 

rroi. ur. a. Hauiser, 
456 Milwaukee Ar. blisko Chicago At. 
OAzle koło | Goda. oflsowe:—od 9tej rano do 9tej 
iśwlatła.»ią i wiec*, każdego dnia; w Niedzielą 

obracaj a. 1 od 9t ej.'razio do 8d#J po nohidnlu. 

Chcecie widzieć świat? 
Wiąc przyjdicie do Warszawskiego Specjalisty I 
Badanie óc* i porada doświadczonego polskiego 
doktor* ZUPEŁNIE DARMO dla wszystkich. 
Przypasowanie odpowiednich okularów od 80c 1 
Wy tej. Równi ei przyjmuje wazelkie reperacye. 

DR. LEON STEINBERG, 
1015 Milwaukee Ave., 

naprzeciw Wood St. 
GODZ. OFISOWE: Od fttej do 9tej wl*ez. 

W Niedzielą: Od 9tej do lszej po poi 

Zezowate Oczy 
Sprostowane bez no- 

ta. Bez bólu. Bez 
Chloroformu, przez 
nową metodę, która 
nigdy jeszcze nie za* 

wiodła. 

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

to* CTiTE ITI inglt piętro—1 driwl na pół- 
łoi 31 Al£ tU? ao« od akłada "The Fair". 

GODZINYkażdego dnia od 9 rano do 5 po poł. 
We Wtorki i Fłątkt Łt do 7:30 wieczorem. 
W Niedaiele od 11 rano do 1 po poł. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210—13—14, Schiller Bnildlag, 
109 Eandolph St., Chicago. 

< Central 5341. 
łW*foay-1 Automatic 5202. 
Mieszkanie: <09 M. ASHLAND ATK. 

F. W. K0RALE5KI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach* 
Atwooa Błag. 

Clark 1 Madison uL 
Pokoje 901-903. 

Telefon Main 3658. 

Mieszkacie: 

780 Milwaukee At. 
Tel. Halsted 1818. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ałhland Błock '7LSB.ffi.tf 
NAD BJLNKIBM POKÓJ KI. 

m—mm—mm C«atVtl 908. 

Mieszkanie. 743 DICKSON ULICA. 

J. f. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

120 £. Bandolph St. 9te Piętro, 
Telefon Maia 3670. 

Wieczorem: 8206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 148 albo 8058. 

rSUftiilRJi 

Żadnych 
w j góro *»• 
■rek cea 
u po«lv 
faeb. 

Triy Bkapraea — Pociągi na Wacbód, w katdy 
dzień roku Pallmanoflrakla Wagony Sypialna 
■rzy waayatkIch pociągach. Wagony dlaTrana- 
Łoatynantalnych Turystów opuszczają Cklcaco 
tiay ?a*y w tygodniu: «• wtorki 1 aoboty 0 t:30 
po połndnhi; w środy o 10:36 srana. Z Chi- 
aago do Boatoaa b«s przesiadania. Nowocaa- 
•aa Wagony Jadalna w których daja al* obladr 
podłag piana osobowo—klubowego, a cauaaal od 
fec do |1.0p; Jakota* obahaen a la carta. Bezpo- 
średni* koman;kacrs do Jott Wayne, Flndlay, 
Clafelzad, Iria, Buffalo, Rocha*ter, Syracuaa. 

S« ran ton, Uaw Toru, Boaton 1 
wazelkich aaiojacowości wschodnich. Baty zaw- 

•aa najalias*. Muriy oi—portyerzy w nn formack 
ka obsiada* v*syatklch pnllman — paaaierów. 
Jatełl zamlariacia udać atą na Wacbód, zgłoście 
al) *• najblitaiago Agenta Biletowego, lob plaz- 
cia do 10BH T. CALAHAN, Gen*l Agent. 

114 Adinaatit., Chicago 111. 

'——W—' l' 

Po!skr«akłid<łaje I 
najlepszą gwaran- j 
cyę dobrego 1 J 
trwałegę wykoń- 

czenia prac artystycznie bo ma 17 lat 
praktyki to tym interesie. Najnowszy 
styl we wielkich wyborach teraz za- 

stosowany. Duie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsłngą od- 
różniają nasz interes odicszystkichin' 
nych taMadavt^x^\om. fotografowa- 
niem w natłoku dni bfÓĄUc*nycKite*r 
selnych. Ceny 1 1 — 

gą£a«pMft, 
dach. * 58f Milwaukee At. 

^KIAS&COm 
599 Milwaukee At. 

JULIUSZ'VBKNE. 

Cezar Kaskabel 
dl* 

8pecyalńb tłómaczenie 
'Dzienaika Chicagoskiego".: 

.(Dalszy ®ąg.)j kał*-... 116) 
Nie m^na było oczekiwać ze strony zaprzęgu 

"Pięknego Wędrowca" takich dowodów wytrwało- 
ści; jednakowoż nie było powodu do skarżenia się 
na usługi przezeń oddawane: były one bardzo cen- 

ne.. 

Mówiąc o nich pewnego dnia p. Sergiusz przy- 
padkowo zauważył, że może byłoby rozsądną rze- 

czą renifery zastąpić końmi, skoroby można je na- 

być. 
— Jakto, konie w miejsce reniferów! — od- 

rzekł p. Kaskabel. — A to po co? Czy pan sądzisz, 
że te' zwierzęta nie są w stanie służyć nam przez 

całą drogę aż do Rosyi? 
— Gdybyśmy się udawali na północ Rosyi, — 

odpowiedział p. Sergiusz, — to nic nie miałbym 
przeciw temu; inna rzecz jednak Rosy a środkowa. 
Te renifery upał znoszą z wielką trudnością; zdaje 
się, że upał źle na nie wpływa i czyni je do pracy 
niezdolnymi. Dowodem na to jest, że ku końcowi 
kwietnia można widzieć wielkie ich stada dążące 
w strony północne, zwłaszcza ku wysokim płaszczy- 
znom Uralu, które zawsze pokryte są śniegiem. 

— No, to zobaczymy, kiedy dostaniemy się do 

granicy. Na honor, trudno mi będzie z nimi się roz- 

łączyć 1 Proszę tylko wyobrazić sobie, jakie wywo- 

łałoby wrażenie, gdybym odbył wjazd na targ w 

Permie z dwudziestu reniferami zaprzężonymi do 

rydwanu rodziny Kaskabelów! Co za efekt! Co za 

rozgłos! 
— To fakt, że wjazd taki byłby wspaniałym,— 

rzekł p. Sergiusz z uśmiechem. 
— Tryumfalnym, panie; tryumfalnym należa- 

łoby go nazwać! A ponieważ o tem właśnie mówi- 

my, przeto rozumie się samo przez się, że hrabia 

Narkiza jest członkiem mojej trupy i że przy na- 

darzonej sposobnośti nie będzie on się wahał wziąć 
udział w przedstawieniu, nieprawdaż? 

— Rozumie się. 
— A zatem nie należy zaniedbywać ćwiczeń w 

sztuczkach kuglarskich, panie Sergiuszu. Ponieważ 

wszyscy myślą, że pan dla własnej ćwiczysz się 

przyjemności, przeto nie dziwią się temu ani moje 
dzieci, ani obaj marynarze. A czy pan wiesz, że pan 

bardzo szybko robisz postępy? 
— Czyż mogłoby być inaczej, skoro takiego 

mam nauczyciela, kochany panie Kaskabel? 
— Przepraszam, panie Sergiuszu, ale daję pa- 

nu słowo, że pan posiadasz wielki wrodzony talent 

■do tych sztuk. Przy należytem ćwiczeniu mógłbyś 
pan zostać kuglarzem pierwszorzędnym i zarabiać 

na tem dużo pieniędzy! 
Dnia 6 maja ujrzano rzekę Jenisej, jakich trzy- 

sta mil od jeziora Jedże. 
Jenisej jest jedną z głównych rzek Syberyi i 

wpada do Morza Lodowatego Północnego, do zato- 

ki tejże nazwy, pod siedmdziesiątym równoleżni- 

kiem. 
O tej porze nie widać było już żadnej kry na 

szerokiej tej rzece. Wielki prom do użytku tak po- 

jazdów, jak i pieszych podróżnych, przewiózł naszą 

karawanę wraz z rydwanem i zaprzęgiem na drugą 

stronę, ale kosztowało to dosyć dużo. 

Po drugiej stronie znowu rozpoczęły się stepy 

ciągnące się do widnokręgu. Dość często widywano 

Ostyaków wypełniających jakieś religijne obrzędy. 
Chociaż większa ich część jest ochrzczoną, to prze- 
cież wydaje się, że niebardzo trzymają się zasad 

chrześcijańskiej religii i jeszcze często padają ita 

kolana w obec bałwanów Szajtanów. Są to bałwa- 

ny o twarzach .ludzkich rzeźbionych na wielkich 

Jandach drzewa, których małe wizerunki, ozdobiog. 
ne blaszanym krzyżykiem, znaleźć można w każ- 

rtvm domku i w każdej izdebce. 

Zdaje się, że kapłani ostyaccy, "szamani", jak 

ich zowią, czerpią dobre dochody z tej dwojakiej 
religii, nie mówiąc już o wielkim wpływie, jaki wy- 

wierają na tych fanatyków, równocześnie Chrześci- 

jan i bałwochwalców. Kto nie był świadkiem nao- 

cznym, ten nie uwierzyłby, z jakiem przekonaniem 
nieszczęśliwi ci wywijają się i wykręcają na ksztąłt 

epileptyków, w obec swoich bałwanów1. 

Kiedy młody Sander po raz pierwszy ujrzał pół 
tuzina tych ludzi opętanych, począł ich naturalnie 

zaraz naśladować z przesadą, to chodząc na rękach, 
to zakładając nogi za kark lub wyginając się w ten 

sposób, by piętami dotykać głowy, a w końcu te 

swawole uzupełniał podskokami żabimi. 
— Widzę, mój chłopcze, — rzekł ojciec, który 

okiem znawcy temu się przyglądał, — że nie stra- 

ciłeś nic ze swojej zwinności. To dobrze, to bardzo 

dobrze! Nie trzeba sztywnieć! Pamiętajmy o kier- 

maszu w Permie I Chodzi o honor rodziny Kaskabe- 

lów! 
W ogóle podróż odbywała się bez zbyt wielkie- 

go trudu, odkąd "Piękny Wędrowiec" opuścił uj- 

ście Leny. Niekiedy trzeba było okrążać gęste lasy 
sosnowe lub brzozowe, które przerywały jedno- 
stajność równin, a przez które żadne drogi nie pro- 

wadziły. 
Okolica zresztą była prawie pustą. Przebywa- 

no nieraz dużo mil drogi nie napotykając ani wio- 

ski ani osady. Ludność tu rzadko rozsiedlona, a be- 

rezowski obwód; najbogatszy ze wszystkich, liczy 
zaledwie 15,000 mieszkańców na przestrzeni 3,000 

Tęfloroepów, Za to jednakowoż, a raczej dla TEgu 
•właśnie, okoKce te "obfitują w zwierzynę. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) J ( 

[(Dalszy ciąg.)] 
— Po miesiącu wyczekiwania zaprenumeruję 

sam, a jestem pewny, że gazetki z radością powita- 
ne będą. Po latach dwóch zaprenumeruję po trzech 

miesiącach wyczekiwania, aż do czasu, kiedy mnie 

uprzedzą i sami zaprenumerują. 
— Wybornie — pochwyciła Celinka — my za- 

prenumerujemy ze swych oszczędności na każdą 
wioskę po jednym egzemplarzu, posprawiamy ram- 

ki jak w cukierniach w Warszawie, zamykane na 

kłódeczki, same będziemy prowadzić kontrolę. Po- 

zakładamy biblioteczki. 
— zgoda — przerwał Stanisław — lecz nie od 

razu. Niechaj naprzód przyzwyczają się do czyta- 
nia. Miejmy nadzór nad szkółkami; zakładajmy no- 

we i czytać uczmy. 
— Ależ (to są w obecnych czasach rzeczy tru- 

dne. 
— Trudne, ale możliwe. 
Celinka się zamyśliła, pan Walenty smutno ki- 

wał głową. 
— Mojem zdaniem — mówił dalej Stanisław— 

powinien się pan Stefan postarać, aby go wybrano 
sędzią gminnym. Za głosy z naszej gminy ręczę. 

— I nasi powinni go wybrać — zawołał Adam 
— lecz wątpię, czy ojciec przyjąłby ten uciążliwy 
urząd. 

— Jestem' pewną, że ojczulko przyjmie — po- 
chwyciła Celina — dobry jest, sprawiedliwy, lud go 
pokocha. 

.• — A nareszcie — doda. Stanisław — ojciec wi- 

dząc, jak wszyscy pracujecie, rmam nadzieję, nie ze- 

chce zostać odosobniony. Nie lubi gospodarstwa, 
jest jednak czynny i ruchliwy — popierał sprawę 
swego pomysłu Stanisław. 

— Czyż temi tylko środkami przyciągną pano- 
wie do siebie chłopów? — spytała dziewczynka. 

— My nie mamy ani zamiaru ani ochoty przy- 

ciągać ich do siebie. Specyalne przyciąganie lub 

kaptowanie, w naszym programie, nie leży, lecz cy- 

wilizacya. Jeżeli lud przez cywilizacyę zbliży się do 

nas, wtedy-mam nadzieję nie odepchniemy go, a on 

się przy lada sposobności nie odsunie. Lecz całą 
pracę około ludu zakładać na przyciąganiu go — po 

co, na co i dla czego—sądzę, jest to fałszywa zasa- 

da i nie prowadząca do celu. Kaptować lub idealnie, 
to już rzeczy zwietrzałe i niepraktyczne. 

Trzeba dać sąsiadom naszym i ludowi możność 

dźwigania się i postępu. Czyli trzeba naprzód dać, a 

potem dopiero żądać. 
— Dać — powtórzyła cicho Lehnka — lecz coz 

my mamy? 
— Przedewszystkiem nie traćmy wiary w sie- 

bie. Jesteśmy bogaci i wiele, bardzo wiele mamy do 

rozdania, tylko chciejmy. A tymczasem zacznijmy 
reformę od samych siebie, od otoczenia naszego. 

— Musisz być w Dobiesławicach — zawołał A- 

dam. zwracając się do Celinki. Dziewczynka się za- 

rumieniła; Adam nie widział rumieńców i mówił 

dalej. — Zobaczysz ogródki przed czworakami, w 

czworakach podłogi, piece kaflane, okna na zawia- 

sach, w oknach firanki, porządek i ład. Żony i dzie- 

ci parobków czysto ubrane. 
— A ludzie mówią, żeś pan egoistą -r- przerwa- 

ła dziewczynka wzruszona, wyciągając rękę do Sta- 

nisława. Ale bo też dziwnie pan umiesz lekceważyć j 
opinię.. My same.*..., przebacz pan. 

— To ja raczej powinienem prosić o przebacze- 
nie — rzekł Stanisław z uśmiechem. — Postępo- 
wanie nasze istotnie było egoistyczne — wszystko 
chowaliśmy dla siebie, pokazując ludziom li tylko u- 

śmiech litości lub szyderstwa. 
— I ludzie się za to mścili — rzekła Celina. 

— Pocieszam się tem, że mi zaczynają przeba- 
czać. — Stanisław skłonił się Celince, dziewczynka 
rumieniąc się po raz drugi, zawołała z uczuciem: 

— Już dawno przebaczali i to z całego serca, 
przynajmniej my. 

Młody człowiek chcąc odwrócić drażliwą nieco 

rozmowę, spytał raptownie o Wandę. Celina trochę 
się zmieszała. 

— Zagospodarowana — pochwyciła szybko. — 

Już to Wanda do czego tylko rękę przyłoży, pracuje 
nie tylko z wytrwałością, ale nawet z zaparciem się. 
Spokój jej olimpijski, pogoda, łagodność, zjednywa- 
ją jej serca wszystkich. 

To powiedziawczy, odetchnęła szeroko i uśmie- 

chnęła się, Widocznie kamień spadł jej z serca — 

czuła, że spełnia obowiązek. 
Stanisław zamyślił się, lecz spostrzegłszy, ze go 

Adam obserwuje, podał rękę Celinie i wśród wesołej 
rozmowy prowadził ją do pałacu. 

W obszernym pokoju, przybranym po myśliw- 
sku, siedział wygodnie w fotelu pan Leon; paląc cy- 

garo przeglądał dzienniki. 
Zatętniało na dziedzińcu i za chwilkę ukazał się 

Stanisław. Ojciec odłożył czytany dziennik. 
— No, kochany jedynaku, już blizko pół roku 

pracujesz,.a rezultatów nie widać —^spowiadaj się. 
— Czekałem tylko, drogi ojcze, na rozkaz, aby 

złożyć raport. 
— Ogólne wrażenie? 
— Wyborne 1 
— Słucham'. 

? JNa-początek uregulowałem jako tako nasze 

przeszłe centrum gospodarcze. 
(Ciąg dalszy nastąp!.)' | 

W KSIĘGARNI 
SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 

WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 
można nabyć następujące 

książki: 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglogi, 

£ 

przez 
Juliusza Yerne. 

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 Chinach, 

przez 
Juliusza Yerne. 

Cena w oprawie 75c. 

ii i li powieść z r. 1863, przez A. deLamo- 

Kosynierzy, the. f. k. 
11 Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Król Nocy. 
Powieść irlandzka przez A. de Lamo- 
the. Tłómaczenie. 

Dwa tomy w oprawie $1.00. 

Na tono matki. 
Powieść na tle amerykańskiego 
życia, opracował ks. A. Tło- 
czyński. Cena w oprawie 60c. 

Po roku 
1830, 

z "Tułaczów", B. Bolesławity (J. L 
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. 

opowieść historyczna z czasów Ja- 
na Sobieskiego przez Teresę Ja- 
dwigę. Cena w oprawie 60c. 

Powieść z żvcia ludu polskie- 
go w Wielkopolsce, napisał 
J. Machnikowski. 

Cena w oprawie 75c. 

Ze świata, 
Obrazki i humoreski przez autora 

"Kłopotów totarego Komendanta". 
Cena w oprawie 75c. 

Dziennikarstwo Polskie 
w Ameryce 

i jego 301etnie dzieje. 
Opracował Henryk 
Nagiel. Cena 6O0. 

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

Cena 50c. 

Kanceiarya Otwarta. Przez Zyg. Przybylskie* 
skiego. Cena BOc. 

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

Cena 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 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 żądani* przy- 

syłamy katolog. 
Adresować należy: 

The Polish PiMshing Co., 
141=143 W. Diyision SU % CHICAGO EL. 

i. S. 


