
i DR. W. S. SĆHRAYER, 
Polski Lekarz I Cklrnrg. 

Ml Noble St Tel Monroe 155*. 
Specyalista we wszystkich chorobach mąt 
csyzo, kobiet 1 dzieci. Jeżeli was inni nie ule- 
czą przyjdźcie do mnie. — Godziny oflsowe: 
do $ nao, od 1—9 wiec z. Proszą dobrze zao- 

w*iyć ar. domu 1 przyjść wprost do o fis a. j 

Dr. I. j. Krzemiński 
LEKARZ I CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—6 po poi. 

1 po 7-mej wieczorem. 
— TELKFOS MONROE 9480. — 

TEL. MONROE 24S0. 

A. RONOWSKA, Akuszerka 
$27 Milwaukee Ayenue. 

U W AGA! J estem nap owrót s 

Iowa. 

Chcecie widzieć świat? 
Więc przyjdicie do ttarszanakls(o 8preT«H»tyl 
B*daci© 6cz 1 porada doświadczonego polskiego 
doktora ZUPEŁNIE DARMO dl* wszystkich. 
Przypasowanie odpowiednich okularów od 50c i 
•ytej. Równie* przyjmuję wszelkie reperacje. 

DR. LEON STEINBERG 
1015 Milwaukee iTe., 

naprzeciw Wood St. 
GODZ. OFISOWE: Od 9tei do 9tej wlecz. 

W Niedzielę: Od 9tej do lszej po poł. 

Przyjdźcie 
(Jo mnie Jwłeli cierpicie na Jaka- 
kolwiek chorobą oka. Jestem 
doświadczonym okulistą, .wiąo 

mogą wam przypasować oa po- 
więdnę okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebne medycyny. 
Leczą choroby uszu, oczu, 
gardła ł płuc, oraz wszelkie do- 

legliwości mąźczyzn, niewiast 
I dzieci. Egz»m1naeya darmo. 

Pror. ur. A. Ramser, 
4o6 Milwaukee At. blisko Chicago Ir. 
Gdzie koło I Godz. oflsowe:—od Otej rano do Mej 
i światłatlą wlecz, każdego dnia; w Niedzielą 

Obracaj*. | od 9tej rano do 8clej po oołudniu. 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA. 

Doóne wykonuje wszelkie prace podług najno^ 
•zego •yatema, i po najaiZażej cenie. 

688 MILWAUKEE AYE. i CE STEL' 
Godziny oflsowe: od 8 rano do 9 wlecz, 

w Niedziele od 9 rano do 4 po poŁ 

DR, J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 9 rano do 8 wlecz. 

1791. Diilstou St 82SL*'- 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze trrlconn 
jo wszelkie 

I ce podług na, 
wazeco irstoma 

Ptfc.1. 
ono- 
emn 

i po najniższych cenach. 

606 West 18" ul., 
Godziny oflaowe: od Sej rano do 9 wlecz. 

W Niedziele od S rano do 12 w południe. 

NickelBate & 
Trzy Eksprees — Pociągi na Wschód, w każdy 
dzień roku Pullroanowskie Wa^ouy Sypialne 

5rzy wszystkich pociągach. Wngony dlaTrans- 
iontynenUlnych Turystów opuszczają Chicago 

trxy wzy w tygodniu: we wtorki i soboty o 2:80 
po południu; w środy o 10:23 a rana. Z Chi* 
eago do Bostoau b«z przesiadania. Nowoczs- 
soe Wagtny Jadalne w których daje się obiady 
podług i lann osobowo—klubowego, ceuami od 
S6c do $1.00; jakote* obsłutrę * la carte. P.ezpo* 
irsdaia komunikacja do fort Wnyne, Findlay, 
CleTaland, Brie, Bafi^lo, Rochester, Syracuse. 
Bt«jrii»mtoo. Scrtnton, New YorK, Boston I 
wssełklch miejscowości wschodnich. Baty zaw* 
u« najniższe. Murzyni—portyerzy w un formach 
ku obeładse wszystkich pulltnan — nasaterów. 
Jeżeli zamierzacie udać się ną Wschód, zzioścl* 
sł) *o najbiilsnefo Ajr*nta Biletowego, lub pisz- 
cie do JOHN 7. CALAHAN. Gen'l Agent. 

113 Adams St.. Chicago 111. 

łirma załoiona w roku 1878. 

AM. BURKĘ, "JET 
kosztować 

na dach. Obejrzy dach darmo i powie ile kc 
będzie reperacya. — Materyały 

Cfla 1 skład: 100-104 W. Superior St. 
Teiefoi loaroe 908. bllzko Hala ted, Chicago. 

Specyalna Sprzedaż! 
Rzadka Sposobność! 

120 Fortepian^ 
i dobrze znane wyroby—mnazą być wy- 

przedane w tym miesiącu, dlatego przyjdźcie 
wcześnie a zaoszczędzicie sporo pieniędzy na 

waazem zakup nie. Wymieniamy tutaj kilka 
a naszego wielkiego mnóstwa zdumiewają- 
jących taniości ofiarowanych podczaa tej 
sprzedaży. 
Jeden Kimball fortepian. fiA 

trochę używany $OO.UU 
Jeden Stelnway fortepian* $95 00 

Dwa Bauer fortepiany, $85.00 
Pięćdziesiąt Uaquaren fortepianów, najpię- 

kniejsze wyroby w kraju, po $10, $16, 
$20, SSO1 wyiej. 
Pamiętajcie źe jast to specyalni sprzedaż 

a my a naszej strony zaręczamy wam, Ze jeże 
11 przyjdziecie rychło, to przekonacie się te 

podobnie wielkiej sprzedaży w Chicago jesz- 
cze ule było. 

Płacić można za "upright" fortepiany $5.00 
gotówką i $1.00 tygodniowo, a za "eąuare" 
fortepiany $1.00 gotówką i 60c tygodniowo. 

Kie zapomnijcie adresu. 

157 w; MADISON ULICA, 
blizko Halated aL 

Otwarte Wteofcinufti. 

Specjalne tłómaczenie 
dl* "Dziennika CMcagoeklego". 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 

; {Dalszy ciąg.)] 118) 
Ponieważ na stepie niebyło miejsc cienistych, przeto 

p. Sergiuszowi i jego towarzyszom ta temperatura 
dała się we znaki. Nawet i noce nie przynosiły zna- 

cznej ulgi, gdyż o tej porze roku już słońce prawie 
nie znikało pod widnokręgiem. Tarcza słoneczna, 
zanurzając się ledwie na chwilę pod ziemię, natych- 
miast na nowo się wznosi jak kula rozpalonego do 
białości żelaza, by odbyć swą dzienną wędrówkę. 

— Nieznośne to słońce! — powtarzała Korne- 

lia, ocierając twarz z potu. — Jesteśmy jak w pie- 
cu! Gdybyśmy byli je mieli w zimie! 

— To wtedy zima byłaby latem! — zauważył 
p. Sergiusz. j 

— Naturalnie! — rzekł Kaskabel. — Ale złem 

urządzeniem mi się wydaje że nie mamy ani kawa- 
łeczka lodu dla ochłody podczas gdy mieliśmy go aż 

do zbytku przez tyle miesięcy. 
— Ależ,kochany pani eKaskabelu, gdybyśmy 

mieli lód, to byłoby to znakiem, że jest zimno, a 

było zimno..!. 
— To nie byłoby gorąco! Pan masz zawsze 

słuszność, panie Sergiuszu! 
— Chyha, że byłaby mieszanina! — uważał za 

stosowne dodać Clovy. 
— Toby było najlepsze! — powiedział p. Ka- 

skabel. — Z tem wszystkiem okropnie jest gorąco! 
Nie trzeba jednak sądzić, ażeby z tego powo- 

du nasi myśliwi zarzucili swe strzelby. O tyle się 
zmieniło, że wybierali się wcześnie rano na polowa- 
nie i przekonali się, że była to myśl doskonała. Pe- 

wnego dnia też zostali za to wynagrodzeni przepy- 

szną zdobyczą, a zaszczyt z jej pozyskania przy- 

padł w udziale wyłącznie Janowi. Sztuka ubita tak 

była wielką, że z trudnością zawlekli ją do domu. 

Miała sierść krótką, na przedzie ciała była rudawą 
i wyglądała, jakoby była szarą w zimowych mie- 

siącach; przez grzbiet przechodził pas żółty, a dłu- 

gie rogi kręciły się zgrabnie nad łbem. 

— Jakiż śliczny renifer! — zawołał Sander. 
— O, Janie! — zawołała Napoleona z tonem 

wyrzutu w głosie, — dlaczego zabiłeśl renifera? 

— Do jedzenia, kochanko. 
— A ja tak je lubię! 
— No to kiedy je lubisz, — rzekł swawolnie 

Sander, — to możesz teraz najeść się do syta; wy- 

starczy dla wszystkich. 
— Nie martw się, dziecko, — rzekł p. Sergiusz. 

— To zwierzę nie jest reniferem. 

A cóż to takiego? — zapytała się dziew- 

czynka. 
— To argali. 
Pan Sergiusz mówił prawdę. Zwierzęta te, mie- 

szkające w zimie na wyżynach, a w lećiF"na nizi- 

nach, są, ściśle mówiąc, gatunkiem rozrosłych o- 

wiec. 
— To bardzo dobrze, — zauważył p. Kaska- 

bel. — Jeżeli ter gatunek owiec, Kornelio, to z łaski 

swojej zrobisz nam kotleciki baranie. 

Tak się też stało. Ponieważ zaś mięso argali 

jest bardzo pożywne, przeto możliwą jest rzeczą, że 

zarządca trupy w tym dniu cokolwiek więcej nabrał 

tłuszczu, anieli to się zgadza z wymogami jego po- 

wołania. 
Od owego miejsca droga "Pięknego WędroW- 

I ca" ku rzece Ob ciągnęła się przez okolice niemal 

najzupełniej puste. Wioski ostyackie stawały się co- 

raz to rzadsze; rzadko tu i owdzie napotykano ma- 

łe gromadki wędrowców dążących do wschodnich 

! prowincyj. Nie bez powodu też p. Sergiusz wyszu- 
kiwał mniej zaludnione okolice w owych stronach; 

i ważną było rzeczą ominąć wielkie miasto Berezow 

położone po drugiej stronie rzeki Ob. Miasto to o- 

kolone wspaniałym lasem cedrów rozłożonym u 

1 stoku spadzistego pagórka terasami, liczące około 

dwieście domów, nad którymi sterczą wieże dwóch / 

cerkwi, położone nad brzegiem rzeki Soswy, jest 
środowiskiem wcale ożywionego targu, do którego 

zwożą produkta z całej północnej Syberyi. 

Niewątpliwą było rzeczą, że pojawienie się 

t "Pięknego Wędrowca"' w Berezowie zwróciłoby na 

siebie uwagę mieszkańców, a polieya nie omieszka- 

łaby wybadać szczegółowo różnych członków ro- 

dziny Kaskabelów. Lepiej tedy było ominąć Bere- 

zów a nawet cały obwód tego miasta.Połicya jest 
policyą, a zwłaszcza,, jeśfli to są kozacy, to lep!?]" 

jest nie mieć z nimi nic do czynienia. 
To widoczne staranie się p. Sergiusza ominię- 

cia Berezowa nie uszło uwagi Ortika "i Kirszewa i 

utwierdziło ich w podejrzeniu, że był on Rosyani- 
nem, który stara się dostać niepoznany do Rosyi. 

Pierwszy tydzień czerwca upłynął^ kiedy trochę 
zboczono z wytkniętej drogi, ażeby przejechać na 

północ od Berezowa. Było to zboczenie najwyżej o 

jakich 30 mil drogi; iógo zaś, odbywszy pewną 

przestrzeń wzdłuż wielkiej rzeki, mała karawana 

rozłożyła się obozem na prawym jej brzegu. 

Tą rzeką był Ob. 

"Piękny Wędrowiec" przebył blisko pięćset 
pięćdziesiąt mil od chwili opuszczenia" dorzecza 

Pauru. Zaledwie trzystomilowa przestrzeń oddzie- 

lała podróżnych od granicy europejskiej. Łańcuch 

Uralu, odgraniczający obie części świata, wkrótce 

miał się ukazać na widnokręgu. 
— 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

SEWER. 

STARZY I MŁODZI. 1 
POWIEŚĆ. 

tivi.il..,- [(Dalszy cdąg.JJ j 69) 
T : x. 

Pani Karolina wymówiła się bólem głowy i nie 

przyszła do salonu. Dość jej było jednego posiedze- 
nia, na którem tyle łez wylała, tyle zniosła upoko- 
rzeń. Słuchać nowych zobowiązań do pracy, swych 
dzieci, nie miała, jak mówiła sił. 

I nie dziwmy się; wychowała się ona i żyła 
w przekonaniach, jakby praca miała upokarzać do- 

brze urodzonego człowieka. 
— Za to pan Stanisław choć nie stowarzyszony, 

a z nim i pan Walenty, stawili się. Jeden uśmiechnię- 
ty szydersko, drugi smutny i zamyślony. Psuto mu 

ciągle szyki przed pałac nowym kabryoletem. Służ- 

ba, konie, uprząż, mówiły o pewnym1 zbytku Pani 

Krówczyńska w kostyumie ostatniej mody, sprowa- 
dzonym z Warszawy, pan Krówczyński w eleganc- 
kim tużurku, wyglądali sympatycznie i pociągają- 
co. Hipolit zpoważniał, nabrał pewności siebie, od- 

wagi. Ukryte w nim siły wystąpiły na jaw. Wido- 

cznie potrzebował zaspokojenia ambicyi i uczuć ser- 

ca, aby być sobą, by spojrzeć szerzej na świat. 
Pan Leon z synem przyjechali razem. Pan Ste- 

fan, jako dźentlemen, wybiegł na schody widać są- 

siada, na którego się gniewał i lat dwa nie widział. 

Przywitali się serdecznie i wesoło, jakby się wczo- 

raj rozstali. 
W salonie gości Wanda i Celina. Wejście pana 

Leona zmięszało nieco Wandę, za to Celina przy- 

witała go rozjaśnioną twarzą i uśmiechem. Marylka 
jak, zwykle, traktowała wszystkich protekcyonalną 
minką, mrużąc oczy. Widząc to pan Stefan, szepnął 
do Adama: 

— Co uchodziło pannie Czyżowskiej, to się 
staje -śmiesznem u pani Krówczyńskiej. 

— Na każdem stanowisku można być arysto- 
kratką lub demokratą — odparł cicho Adam. 

— I stanowisko stawia nas w swych sprawach, 
lub czyni śmiesznymi. Ty naprzykład jako demo- 

krata?. ... 
Nie było czasu na dyskusyę. Stanisław skoń- 

czył rozmowę przywitalną z Marylką, pan Leon z 

Wandą. 
— A więc możemy zacząć — odezwała się gło- 

śno Celina. Stanisław na znak zgody pochylił gło- 
wę. Pani Krówczyńska wysunęła się cicho ze salo- 

nu, aby odwiedzić matkę.'Nudziły ją dysputy gospo- 
darskie. 

Zrobiło się cicho. Pan Stefan i pan Walenty 
umieścili się na boku, jako zorganizowana opozy- 

cya. 
— Już czas, abyśmy wyszli z biernego a raczej 

odpornego stanowiska,na jakie nas siła wypadków i 
ciężkie przejścia społeczne wepchnęły — mówił Sta- 

nisław. — Dotąd ten tylko był zwycięzcą, kto wy- 

trwać umiał, kto się obronić potrafił burzom cisną- 
cym się ze wszystkich stron na głowy biednych po- 

siadaczy ziemskich. Dotąd nie było mowy i być nie 

mogło o inicyatywie, o postępie, melioracyach,gdyż 
musieliśmy walczyć o posiadanie, o utrzymanie się 
na odziedziczonych stanowiskach. Dziś się dużo 

zmieniło, stosunki ekonomiczne zaczynają się usta- 

lać i wyrabiać, diś możemy obliczać nasze siły, ma- 

my zabezpieczone jutro i wolno nam myśleć o przy- 
szłości. Ci co zostali, oparli się i wytrwali — mają 
więc siły i prawo iść dalej, a do tego potrzeba zsze- 

regować się — wytknąć sobie drogę pochodu i sy- 

stematycznie zmierzać do celu.. 
— Brawo, brawo — przerwał pan Stefan; wtó- 

rowali mu pan Walenty z Hipolitem. 
Nieoznaczone ściśle frazesy, wypowiedziane 

głośno i stanowczo, chwyciły za serca starszych — i 

zdaje się były im poświęcone. 
Dziewczynki a z niemi pan Leon oczekiwały na 

rzecz. 
— Główną wadą naszych stosunków ekonomi- 

cznych — mówił dalej Stanisław — jest ogólna bie- 

da. Brak wszelkiego rodzaju kapitału czuć się daje 
dotkliwie — my jednak wobec tego faktu stoimy z 

założonemi rękami, mając wszelkie dane do wydo- 
bycia się z niemocy. 

— Prawda — przerwał pan Walenty — upada- 
my z dniem każdym. 

— A jednak podźwignąć się możemy, gdyby- 
śmy tylko chcieli, a przedewszystkiem gdybyśmy u- 

mieli. 
— Do rzeczy — przerwał pan Leon zniecierpli- 

wiony omawianiami syna. 
— Jako jeden z głównych powodów podźwig- 

nięcia, proponuję ,,solidarność gospodarską''. 
— Prosimy o jasne postawienie kwestyi — da- 

ły się słyszeć głosy ze strony opozycyi. 
— Ależ pozwólmy panu Stanisławowi rzecz ca- 

łą wyjaśnić — odezwała się zarumieniona Celinka. 
—• Plroponuję vł)s półkę gospodarską, złożoną 

na początek z Czyżowa, Dobiesławie i Górki. 

Zgromadzeni spojrzeli po sobie. 
— Kalinowa i Klonów, mam nadzieję, że rów- 

nież przystąpią — przynajmniej będziemy się o to 

starać. Każda z wymienionych miejscowości ma pe- 

wne bogactwa, których brak drugiej, możemy się 
więc kompensować. 

XL 

Hipolit, u którego było prawie wzorowe gospo- 

darstwo, posmutniał, myśląc, że będą od niego żą- 
dać na rzecz Czyżowa ofiar, a tu przy potrzebach 
pani i jej wydatkach, Górka ledwo wystarczyła. 
Zdaje się Stanisław zrozumiał smutek Hipolita, bo1 

pospieszył dodać. 
| (Ciąg dalszy nastąpi.)] j 

W KSIĘGARNI 
SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 

WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 
można nabyć następująco =f*= 

| § książki: §1 

Dwadzieścia tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie $1.00. 

DzieciQ Maryl. 
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 50o.- 

Kłopoty Chińczyka 
w Chinach, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75c. 

Kosynierzy, 
powieść z 1.1863, 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 60o. 

Po roku 
1830, 

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

Cena w oprawie 75c. 

Przygody Pana 
Marka Hinczy. 

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

Cena w oprawie 75o. 

Ramotki. A. Wilkońflkl Cena w oprawie 50o. 

Syn kmiecy, 
opowieść historyczna z czasów Ja- 
na Sobieskiego przez Teresę Ja- 
dwigę. Cena w oprawie 50c. 

Szkaplerz matki. 
Powieść z życia 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 SfOIetnie dzieje. 
Opracował Henryk 
Nagiel. Cena 50o. 

Książki Teatralne. 

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

Cena 50o. 

Kancelarya Otwarta. Przez Zyg. Przybylskie- 
skiego. Cena 50c. 

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

Cena50c. 

Z każdem zamówieniem pocztowem przysłać trzeba 

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

gestrowany. Pieniądze w mniejszych kwotach niż dolara 

możną 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 Publishiog Co., 
141=143 W. Dmsion SŁ, CHICAGO OL 


