
do małe Jałel! cierpicie n> Jak y 
kolwlek choroby ok*. Jestem 

okulistą, ,wi<« •Przyjdźcie 
•enwui orzjpaaować odpo-_. 
'tłiwne okulary (od 1.00 wylej) 
albo dać potrzebne medjcyny. 
Leczę choroby ut«, occt, . 

gardła i nłuc, oraz wazalki* do- 
»gUwoćcl rą%tcz v z a, niewiast 
1 dzieci. ttualMeji darae. 

Prof. Dr. A. Ramser, 
456 Milwaukee At. blisko Chicago At. 
•dale kolo | Gods. ofleowe:—od 9tej rano do 9tej 
tdwlatła aiQ wiecz. każdego duła; w Ni^dzielfl 
•totacaJa. I od fit ej rano do 3ciej po Dohidniu. 

Chcecie widzieć świat? 
Więc pr«Tjdlcł» do irama*akl*?o Speeyiliit' t fcajinłaóci i porada doświadczonego polek lejfo 
ioktor* ZUPEŁNIE DARMO dla wazystkieh. 
rrrypasowanie odpowiednich okularów od 50c i 
Wjrtej. Rfiwniet przyjmuję wszelkie reperacye. 

DR. LEON STEINBERG, 
1015 Hllwauke« lve., 

naprzeciw Wood St. 
GODZ. 0F1S0WE: Od 9tej do 9tej wiecz. 

W Siedzieli: Od 9tej do lszej po poł. 

Zezowate Oczy 
! Sprostowane bez no- 
| ta. Bez bóln. Be* 

Chloroformu, przei 
nową metodą, która 

nigdy jeszcze nie za- 
wiodła. 

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

181 CTiTE ITT -racie pielre—1 dr»wl na pół- 
I0« 31 Al C tlm gge ud iklida ' The Kair". 

GODZINYka«de<jo dnia o«l 9 runo do 5 po pot. 
We Wtorki ł Piątki aź do 7:30 wieczorem. 
W Niedziele od 11 rano do 1 po poł. 

DR. F. H. BOOTH, 
251 TY. JiORTH ATENUE, 
T®»ofon Monrce 603- 

Godziny oflsowe: rano do godziny 9:30. po 
południu od 12—1 i 5—7. 

DR. W. S. 5CHRAYER, 
Polski Lekarz i Chirurg. 

441 Noble St. Tel, Monroe 1554• 
i Specjalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. JeZ«li was Inni ale ule- 
cz* przj-Jdicle do mule. — Godziny r figowe : 
do 9 rano, od 1—9 wlecz. Proazę dobrze zau- 
ważyć ur. domu 1 przyjść wpruet do ofisu. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZIN Y: Od S—12 rano. Od 2—6 po poŁ 

1 po 7-mej wieczorem. 
- TF.LV.KON 10KU0K 2480. — 

TEL. MONUOE 2<B0. 

i. RONOWSKA, Akuszerka 
127 Milwaukee iyeone. 

U W AQA! Jesteci napowrót z 
Iowa. 

Dr.Chas. P. fiieraltowski, 
LEKARZ I CHIRURG. 

3156 S. Morgan uL, róg 32giej ul, 

Telrfoi 895 Yardi. CHICAGO. 

nr\T^7tw- 5 Od 12 do 1*30 po południtu 
J Od 6:30 do 7:30 wieczorem. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 9 rano do 8 wiecz. 

1781. DiitsIoiSt. &!£"* 

Dr. Qeo. Hulla 
Polski tESk £Je.s??s 
Dentysta 

i po najniższych cenach. 

606 West 18» ul., 
Godziny oflsowe: od 8ej rano do 9 wiecz. 
W Niedziele od 8 rano do lt w południe. 

Specyalna Sprzedaż! 
Rzadka Sposobność 1 

120 Fortepianów 
dobrze znane wyroby—muszą być wy- 
przedane w tym miesiącu, dlatego przyjdide 
weześaie m zaoszczędzicie sporo pieniędzy na 

wasrrm zakupnie. Wymieniamy tutaj kilka 

a naszego wielkiego mnóstwa zdumiewają- 
Jącjch taniości ofiarowanych podczas tel 
sprzedały. 

$B5.00 
Jeden Stelnway fortepian, §95 00 

^o7^1S!dn!c^/.IIZliiio.oo 
^ ̂u".f0.^ep.,.an7: $85.00 
Pl(40fzlwiąt "vquare" fortepianów, najpię- 
kniejsze wyroby w kraju, po (10, tle, 

f 20, ISO 1 wy tej. 

Pamiętajcie te jast to specyalna sprzedaż 
a my z nasze} strony zaręezamv wam. Ze jeże 
U przyjdziecie rychło, k> prxekoi;acio sią te 
podobnie wielkiej sprzedaży w Chicago jesz- 
cze nie było. i 

Płacić motna za "nprijjht" fortepiany S5.00 
gotówką i 11.(X) tygodniowo, a za "eąuare" 
fortepiany $1.00 gotówką i 50c tygodniowo. 
Nie zapomnijcie adresu. 

' 

q 

!57/W.,tyQIS0N ULICA, 
cpjt bltektt Halated ul 

- 

v>:, 

Otwarte wieczorami. 
a <• 

. 
JULIUSZ VEBSB. 

" 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne tłómaczonie 

dla "Dziennika Chica<{OsLiego". 

{Dalszy ciąg.)] 123) 
Po zmroku lipcowym, którego trwanie wyda- 

je się nieznacznem pod tym siedir.ilzicsiątym rów- 

noleżnikiem, zrobiła się godzina jedenasta, kiedy 
noc zapadła, — noc bezksiężycowa, zasiana gwiaz- 
/dami jakoby zatopioifemi we mgle wyższych sfer. 

Wyciągnięci na trawie, owinięci w swe kołdry, 

pan Sergiusz i towarzysze jego już popadali w pół- 
senne marzenia sen popizedzające, kiedy psy zaczę- 
ły się niepokoić. Wyciągając szyje węszyły i par- 

skały, ażeby za chwile poskomliwać w sposób 
świadczący o znacznem /aniepokojt.rij. 

Jan pierwszy powstał i rozglądnął się po po- 

lance. 

Ogień rozniecony przygasał i ciemność zupełna 
panowała pod konarami drzew. Jan uważniej natę- 
żył wzrok i wydawało mu się, iż ujrzał ruchome 

punkciki błyszczące jak rozżarzone węgle pośród 
ciemności. Wagram i Marengo zaczęły głośno 
szczekać. 
— Baczność! — zawołał Jan. — Na nogi! 
Wszyscy w jednej chwili się pozrywali. 
— Co się stało? — zapytał się ojciec. 

PSY ZACZĘŁY SIĘ NIEPOKOIĆ. 

— Proszę spojrzeć! — rzekł Jan, wskazując na 

błyszczące punkta, teraz nieruchome w cieniach 

gęstwiny. 
— Cóż to być może? 
— Wilcze ślepia! 
— Tak, to wilki! — rzekł Ortik. 
— I to wielka gromada! — dodał p. Sergiusz. 
— O, do djaska! — zawołał p. Kaskabel. 
Ale wyrażenie sie: ''do djaska'' zbyt było słabe, 

1 

ażeby określić grozę położenia. Mogły być setki 
wilków w około polanki, a zwierzęta te bywają stra- 
szliwie niebezpiecznemi, kiedy się pojawią we wiel- 
kich gromadach. 

Równocześnie we drzwiach "Pięknego Wę- 
drowca" pojawiły się Kornelia, Kajeta i Napoleo- 
na. 

— Co sie stało, ojcze? — zapytała się dziew- 

czynka. 
— To nic; to tylko wilki^rzechadzające się po 

świetle księżyca. Zostańcie, gdzie jesteście i tylko 
podajcie nąm strzelby, abyśmy nie dopuścili do ich 
zbliżenia się! 

Natychmiast odwiedziono kurki u strzelb i re- 

wolwerów. 
— Zawróć psy! — rzekł p. Sergiusz. 
Wagram i Marengo, które puściły się już były 

ku lasowi, na wołanie Jana powróciły natychmiast 
z oznakami straszliwego przerażenia, którego nie 

można było poskromić. 

Zagrzmiały strzały w kierunku punktów błysz- 
czących, a straszne wycia udowodniły, że nie chy- 
biono celu. 

Ale liczba wilków musiała być znaczną, gdyż 

,widocznie zaczęły s'ę zbliżać i kilkadziesiąt pojawi- 
ło się na polance. 

— Prędko! Wszyscy do rydwanu! — zawołał 

p. Sergiusz. — Atakują nas! Tylko stamtąd może- 

my się bronić! 
— A renifery? — zauważył Jan. 
— Nie jesteśmy w stanie ich obronić! 
Istotnie też było już za późno. Niektóre z tych 

zwierząt już zostały pożarte, a inne, zerwawszy pę- 
ta, popędziły w gęstwinę. ^ 

Na komendę p. Sergiusza wszyscy schronili się 
do "Pięknego Wędrowca" wraz z obu psami i zam- 

knięto drzwi frontowe. 

Był też czas najwyższy! W półmroku można 

było dostrzedz najście wilków, z których wiele pod- 
skakiwało do wysokości okien. 
— Cóż z nami teraz się stanie bez zaprzęgu ?— | 

skarżyła się Kornelia. 
— Upora-jmy się najprzód z temi bestyami! — 

odrzekł p. Sergiusz. 
< . — ,'Dainy -śobie /przecież z nimi radę w jakiś 

Śposób — zawólaf p. Kaskabel. 
S 

r 
1 v . 

(Ciąg dalszy nastąpi.) | 
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STARZY I MŁODZI. 

^ j| POWIEŚĆ. f 

k(Dalszy caąg.)j 
1 74) 

— Mój drogi — mówił ojciec do syna — ludzie 

tylko, to jest charaktery stanowią o rozumie, boga- 
ctwie i przyszłości narodu. Nie ma położenia, z 

któregoby się społeczeństwo wydobyć nie mogło, 

jeżeli w niem dzielne charaktery przeważać będą. 
— Lecz na wyrabianie charakterów — odpo- 

wiedział syn — składa się przeszłość narodu, jego 

teraźniejszość, stosunki, otoczenie, wychowanie, o- 

byczaje, przesądy.... Wszystko drogi ojcze, całe 

dzieje ze swemi dobremi i ziemi losami. Ludzie i 

możność wyrobienia w nich charakterów nie ze 

wszystkiem zależą od siebie. 
— Jednak nam, posiadaczom ziemskim, łatwiej 

się wyrabiać niż milionom wydziedziczonych. 
— Prawda, gdyby nie zbyt wielki ciężar przy- 

gniatających nas przesądów. Nareszcie, gdyby by- 
ło łatwo, bylibyśmy pewnie inni. W każdym razie 
nie cofniemy się z obranej drogi. 

Nigdy! 

XIV. 
t • > 

— Może to i lepiej — odezwał się po tych za- 

wodach Stanisław do Adama i Hipolita — żeśmy 
w trójkę zostali? Wypróbujemy wszystkie możliwe 

projekta, nauczymy się, nabierzemy wprawy i do- 

świadczenia w naszem kółku, między sobą, bez za- 

wodów, kotroli, krytyk. I wtedy dopiero będzie- 

my się mogli śmiało i energicznie rozszerzać. 
— Lecz czy się rozszerzymy? — pytał Hipolit. 
— Nic tak nie przyciąga, jak powodzenie. Lu- 

dzie nie zobaczą naszych małych zawodów, nie bę- 

dziemy sie niemi chwalić, lecz zobaczą nasze zwy- 

cięztwa, bo je pokażemy. Zwycięztwo, powodzenie, 
dobre rezultaty, nadzieja bogactwa, są rzeczy, 

przyznacie, pobudzające wszelkie uczucia, działają- 
ce jednako na rozum, iak i na fantazyę ludzką. Tyl- 
ko wytrwałości, panie Hipolicie! 
— Alboż ja się cofam? — odparł zmięszany Hi- 

polit. 
— Może troszeczkę się boisz o twój sprzężaj — 

wypieszczone konie, wykarmione woły. O twą psze- 

nicę, żyto —: abyśmy ich nie sprzedali za tanio. 
— Ależ bynajmniej — tłómaczył się zakłopota- 

ny. 
— Obawy twoje nie są bez słuszności, podobno 

zaczynasz za dużo wydawać. Mówią, że oszczę- 

dności twe topnieją. 
— Można kochać — zrobił uwagę Adam —lecz 

i w miłłości, powinien praktyczny pierwiarstek 
przeważać. Przebacz mi, lecz jako szwagier i brat... 
— Adasiu — przerwał zarumieniony Hipolit. 
Młodzi ludzie umilkli. 

Tymczasem przejeżdżający ludzie drogą wi- 

jącą się między Dobiesławicami, Górką a Czyżo- 
wem stawali, patrząc, jak na jednym łanie pięćdzie- 
siąt pługów odkładało skiby przy skibach. Wesoło 

było, rojno, ochoczo. Zdaleka zdawało się, że woj- 
sko manewruje. Panowie i ekonomi na koniach, 
podobni byli do oficerów sztabowych, — uwijający 
się polowi i pisarze do wytycznych. Wśród sztabu 
widać było dwie amazonki. 

Pan Leon dawał konia Celince, a Hipolit musiał 

kupić natychmiast podobnego Marylli. Celinka ra- 

da po załatwieniu swych spraw gospodarczych u- 

ciekala w pola na swej "Bałamutce''. Marylla nudzi- 

ła się sama w domu bez Hipolita, mając wierzchow- 

ca, nie opuszczała prawie męża, zapominając o 

swych arystokratycznych zasadach. 

Pięćdziesiąt pługów przewracało ziemię, pięć- 
dziesiąt bron pokrywało siew, a ludzie widząc to, 

roznosili wieści po całym powiecie. W opowiadaniu 
cyfra pięćdziesięciu zamieniła się w sto, co zrobiło 

głębokie wrażenie i poważne nastręczyło myśli. 
Na Dobiesławskiej Woli stanął olbrzymi ko- 

min gorzelni, bo widać go było o pół mili, stał na 

wzgórku, przeglądając się w zwierciadlanej szybie 
stawu. Gorzelnia zadziwiała sąsiadów, budząc w 

nich wątpliwości i krytyki, tem więcej, że rozchodzi- 

ły się głuche wieści, że i chłopi do niej należą. 
— Rozpoją chłopstwo — szeptali sąsiedzi, roz- 

budzą w niem dzikie instynkta, zubożą lud..... 

Roboty około nawodnienia łąk czyżowskich, 
również intrygowały sąsiadów; tylko o tem dziele 
nic złego powiedzieć nie mogli. Patrzyli, szeptali i 

dziwili się, często uśmiechali, lub wzruszali ramio- 

nami, lecz pilnie wysłuchiwali każdej wiadomości; 

najsprzeczniejsze krzyżowały się plotki. 

Odważniejsi i ciekawsi zaglądali do Dobiesła- 

wie lub nawet do Czyżowa, aby, jak mówili, zasię- 
gnąć języka. Lecz pan Leon swoim zwyczajem u- 

śmiechał się- i żartował. Nad jednymi się litował 

strasząc że do spółki nie należeli — przed drugimi 
się żalił, źe Spółka wszystkie jego kapitały pochła- 
nia. Pan Stefan, choć udawał, że nie bardzo ufa 

spółce, wyprostował się, oczy mrużył, ludzi trakto- 
wał protekcyonalnie z góry, dając im uczuć swą 
wyższość i łaskę zbliżenia się do nich. Mścił się 

troszkę za przegraną przy wyborach, a mszcząc się, 
lubił upokarzać. I tą właśnie postawą .swoją dużo 

dawał im do myślenia, a nawet wlewał wiarę w po- 
wodzenie przedsięwzięcia. 

Uroczyście wobec zgromadzbnych sąsiadów 
i włościan zalano łąki i spuszczono wodę. Próba u- 

dała się wybornie. W dwie i pół godzin woda zu- 

pełnie zeszła, trawa perliła się rosą, łamiąc światło 

„'promieni słońca. \fo 

(Ciąg dalszy nastąpi.). 

W KSIĘGARNI 

SPÓŁKI NAKŁADOWEJ 
WYDAWNICTWA POLSKIEGO, 

Dwadzieścia tysięcy mil 

podmorskiej żeglugi, 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 11.00. 

Dziecin Maryi. 
Powieść oparta na prawdziwem 
zdarzeniu i bardzo pouczająca. 

Cena w oprawie $1.00. 

Kara Boża idzie 

przez oceaoy. 

Powieść na tle stosunków pol- 
skich w Ameryce. Napisał H. 
Nagiel. Cena 50c. 

przez 
Juliusza Verne. 

Cena w oprawie 75o. 

Kosynierzy, 
powieść z r. 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- 

czy ński. Cena w oprawie 50o. 

Po roku 
1830, 

z "Tułaczów", B. Bolesławity (J. I. 

Kraszewskiego), opowiadanie his tory* 
ryczne. 

Cena w oprawi© 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. 

Szkaplerz matki. 
Powieść z życia ludu polskie- 
go w Wielkopolsce, napisał 
J. Machnikowski. 

Cena w oprawie 75o. 

Za świata. 
Obrazki i humoreski przez autora 

"Kłopotów Starego 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 Otwarta. 
Przez Zyg. Przybylskie- 

skiego. Cena 50c. 

Perlą Cyllejska, 
obraz dramatyczny ze śpie- 
wami, w trzech odsłonach, 

przez S. Zahajkiewicza, 
- Cena 50c. 

•i; 
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1 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 lab dwtu 

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* 

eyłamy katolog. 
Adresować należy: 

' » rt*o ec! óficoaia c 

The Polish Publishing Co., 
141-143 W. Diyision SU CHICAGO UL 

L « A" 


