
Dr. Weintraub, 
Wiedeński Specjalista. 

.CHORZY— 
BĄDŹCIE WYLECZENI 

Czy jesteście zniechęceni dlatego że nie możecie odzy- 
•kać swe »tr»cone zdrowie? Cay wydaliście wiele dolarów n» 

medycyny i doktorów? Czy cierpicie z dnia na dzień bei 
doznania ulgi? Jeżeli tak, to przyjdźcie do mole a ja wam 

pokażę jak mogą 

E7" Leczyć was abyście zostali wyleczeni. "^3 

W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn i 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez innych doktorów, 
aniżeli jakikolwiek inny epecyaliata w Chicago. W moim o- 

flsie umieszczone są najnowsze i najlepsze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, i co 

zostało nznanem jako korzystne tutaj i w Europie dla lecze- 

nia chorych ludzi, można widzieć w moim ollsie, a ja z mej 
a a ^K..a o Kv Lr A O- 

•trony aie szczędzę czasu, starania ani kosztu abr was zupernie wjiev/.J(,. 

8ooa cierciąca aa Jakąkolwiek chorobę przybyła do mojego ofisu na prywatną i poufną naradę; 
me was kosztować ni© bidzie, a ja przekonam waa że jestem w stanie wyleczyć waB abyście 

pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 
Jeżeli cierpicie aa Cb««rob^ Żołądka, Wątroby Inb Nerek, nie czekajcie, bo możecie dostać 

raka wtedy jtiż niema żadnej pomocy. Wyleczę was bezpiecznie, niezawodnie i szybko. 
»"ckoty-- tą przestraszającą chorobę, która zabiia więcej ludzi w jednym roku, aniżeli 

wszyst*aęinne clłorobr razom wzięte, leetę przez wdychanie najnowszego wynalazku, (jazu 

vxj-Ozoliaowejo. Jedna próba pokaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrze- 
ro2Wesoloay:ai' oddychacie lepiej, kaszel ustępuje, l*po czasie jesteście 

jest to największy wynalazek bieżącego stnlecia, I tylko 
ja sam w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego gazn. 

Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział te dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wielu 

którym przeznaczono śmierć. 
Chttrobr Jiisrriast— ból w plecach, opadanie macicy, białe opławy, nleregularność I bole- 

ści w bokach leczę bez operacyi na zawsze. 

SpeeyaJaei Prywatne Choroby Hężczyxo leczę szybko i sekretnie. Nienaturalne wymioty, 

^>uazczeilł* oryny. utrata męzkośći, są dolegliwości które prędko ustępują 

Chroalctne Choroby, bea względu aa to czy aą zastarzałe lub uporczywe, wy- 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
OODZINT OFISOWE; Codziennie od 9 rano do 3 wieczorem; w Poniedziałki, Śro- 

V 1 Piątki od 9 rano do ^46-tej wieczorem. W Niedzielę od 10 rano do 12 w południe. 

DR. WEINTRAUE, 
Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 

I9S WABAŚH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 
Wchód na Wabash Ave. Weźcie elewator na 5te piętro. 

——y 

zh ZcUAiit.il >vł nużi. 

BÓL GŁOWY. 
Ból głowy, nerwowość, bul w źrenicach, zawrót 
i t. p. są to skutki rozmaitych wad oczuych, 
które w większości wypadków naprawionebyć 
mogą przez dobrze dopasowane okulary. 

SCHROEDERA OKULARY 
pomagają, bo przez umie- 
jętne zastosowanie do- 
brza pasują. 

Zastosowanie nic nie kosztuje. 
Doskonale dopasowane okulary są tak 
taniemi jak bezwartościowe gotowe 
okulary przea niedoświadczonych do- 

pasowane. 

465-467; 
MILWAUKEE MF 

COR. CHICAQO fiVE.\ 
Godzinv ofisowe: oil 9 rano do 9 wieczorem. 

"W Watki do 7 wieczorem. W Niedzie- 
lą od 10 rano do 1 po południu. 

VARICOCELE 
HYDROCELE 

(rozszerzenie żył) 
Żadnego cięcia ani bóln 

kaźdeeo mężczyzny cierpiącego na Yaricocele. Stryiturę, Zaraźliwe Z&ka- 
łabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Międ/ykrocza. 

Oua wyleczyć ] tenii Krwi, Osłabienie Nerwowe, — —- v. 4 

Tą korzystna oferta robimy dl* wezystsitó tych, którzy wydali awoj; plepiądze dla 

wyleczenia sit bez ecutku, oprócz tego, aby udowodnić wszystkim tym, Ktor/y byli le- 

eseni przez tnzls lob więcej innycb doktorów lecz bez skutku, 3e ja mam jadyny eposoo 
za pomoeą którego Wa» raz na zawsze wyleczę. 

Nie płaćcie za nlewyleczen>o tylko zn wyleczenie. 
Dolegliwości tolądka, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wyleczą. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicy, 
bronchltis lub suchoty stano- 
wcxo wylecrę podłng mojej naj- 
nowszej metody przez wdecM- 
waals Osaliaowejo Gazu. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko 1 raa 
aa aawszelto zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

[ Wiiecmiasiale 

Specyali3ta 
Chorób Kobiet 

ł Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, ból w plecach 
białe uplawy, wyleczone na sta- 
łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne, jako to: kro- 
sty, wrzody, utrata włosów itd. 

Ja wasz wyleczę raz na 

zawsze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

HR I P 71 KI Q 247 W. Madison Street, róg Sanjamon, 
U"' Łl OHIOAGO. 

GODZ. OFISOWE: Od 8:30 raao do 0t*J wlecz. W Niedz. od 9tej rano do 7meJ wlecz. 

Dr. Tekla M. Maturzyńska, 
Pierwsza Polska DEFTYSTK4 s Chicago. 

Milwaukee r6ę Asliland Ares. 
CONTINENTAL BLDG. 

foltMB (i< Saanowocj Polskie] Publiczności. W«mI- 
ki« praca wykonują podług najnowszego ijatemn 1 Rfwa- 
rantnję takowe. 

Godainy oflsowe od 0 rano do 6 wieezoreał. 
V NIEDZIELĘ io fcdaiajr 4~ej po południ*. 

DOKTÓR H. STOBIECKA, 
489 MILWAUKEE AVENUE, 

pomiędzy Chicago i EUton Ave., CHICAGO, ILU 

GK)DZINY OFISOWE: od 8 do 10:30 rano i od 6 do 8 wieczorem. 

dą mia ttdAło wyliczjA 

DR. J. YOUNG, 
JEDYKY 8PECTALISTA, który pwarantujo wyleczyć chore oery, rał- 
»*wlon«« oczy i schoraate powleii, głuchotę, trudny słuch, wam w li- 

azach katar kom i eardlt i wydzieliny z uszn, bez względu na to komu 
t DOPASOWUJEMY OKULARY. Sztuczno oezy wsadzamy. 

DUlka: 261 LIMĆOLN AVE* Ood*. ofl*ow« Ol 9 —12 w poł.; od 1 4 po pot; od »- • wl«/. 
W Medilelę od 9—1J w polad&le. 

PORADA DARMO. 

DR.B.KLARKOWSKI, 
W.-BLACKHAWK ULICA, róg Cleayer St. 

Godziny ofisowe: do 10 rano, od 2 do 4 
po południa 1 od 7 do 9 wieczorem. 

Telefon 3fonro« 1380. 

W Szpitala i Klinice lllinoK róg Hal- 
sced i Washington Blvd. w Środy i So- 
poty od 2 do 3 po pohidniu. 

DR. T. B. ZIELIŃSKI 
DENTYSTA, 

Jfational Błock,róg- Milwaukee Aro.! 
DiTision ul. Wchód od 192 W. Division ul 

Wszelką roboty vrrkonuje podług najnowezeeo iyste- 
ma. Gw»rantujQ zadowolenie. Ceny umiarkowano. 

GODZINY od 9ej rano do Sej wieczorem, 
W Niedzielą do 4ej po południu. 

PUSYMITOE SSSśSSSS: 1 
I 1 mętczyzn jest bczpłutna. Przeszio /BO.OCO zadi>- 

[ Falac* klercy na | wolonych Sostumerów obecnie noszą n*»z® Pa87' 

jtirinęt Foiafc6w. j hqtxijjger TRUSS FACTORY 
ieago Arenne. ®te Piętro. Jediełe W^atorem. 

I wieczorem. W niedzielą od »SSr«»o'ffó me} wttctorea. 

BEZKRÓLEWIE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

PRZEZ MARTĘ ŁOPUSZAŃSKĄ. 

;aJ,Jw i i [(Ciąg dalszy). 
— Proszę, i czego to ci ludzie nie wymyślą! — 

rzekł Grzybowski, upamiętawszy, się i zdejmując, 
czapkę. Ot, nagadali, że pana porucznika już niema 
na świecie... 

— A, teraz rozumiem — odrzekł pan Jan z u- 

śmiechem — Wziąłeś mię waść zrazu za niebosz- 

czyka; prawda, że już mało brakło do tego. Ale 
z czemże przybywasz? 

— Panienka mi tam dała list jakiś, tylko nie 

wiem gdzie mi się zadział...- Zaraz... zaraz... 

Niechże Bogu będą dzięki,, że to wszystko niepra- 
wda. A ot, znalazłem nareszcie — rzekł, podając 
list od Magdzi. Pan Jan pochwycił go żywo i sta- 

nąwszy przy furtce, począł czytać. Było tam tylko 
kilka słów, skreślonych pospiesznie, bo Magdzia o- 

bawiała się, by jej ojciec nie dostrzegł: "Tatuócio 
za kilka dni znów odjeżdża, więc będziemy mogli 
się zobaczyć. Przez pana Andrzeja dowiesz się gdzie 
i jak..." | 

Dalej następowało parę wyrazów serdecznych, 
które malowały całą jej radość i tęsknotę i iprzy 

czytaniu których panu Janowi oczy zaszły mgłą 
rozrzewnienia. 

— Dobra moja Magdzia! — wyszeptał z wdzię- 
cznością, -cjiowając list w zanadrze. Poę^em, obró- 

ciwszy się do Grzybowskiego, zapytał: 
— Cóż u was słychać? 
— A dzięki Bogu, dobrze. Pan chorąży nieda- 

wno powrócił, ale ponoć znów się wybiera, bo to 

teraz zjazdy, sejmiki, to i czasu niema w domu sie- 
dzieć. Panienka jakoś od paru dni poweselała, bo j 
pierwej bardzo biedna się spłakała, jak przywio- 
złem ową złą wiadomość o waszej mości — chodzi- 
ła przez tych kilka dni jak z krzyża zdjęta. We 
dworze ostatniemi czasy straszne były pustki, bo 

pan Andrzej się nie pokazywał długo, a panna E- 

wa już więcej od miesiąca jak wyjechała z panią 
Kasztelanową do Krakowa; a jak panny Ewy nie- 

ma, to i pan Żelski nie zagląda, choć pierwej co ty- 
godnia tu jeździł i wiecznie koło panien się uwi- 

jał. Gadają nawet ludze, że po to pojechał do Kra- 

kowa, żeby panią kasztelanową prosić o rękę pan- 

ny Ewy, ale ja tam tego nie wiem, bo to nie moja 
rzecz... 

Grzybowski dalej jeszcze rozprawiał w ten 

sens i dziwił się tylko, że pan Jan nie zapytał go 

już o nic i nie odezwał się ani słowem jednem, jak- 
by go wcale nie widział i nie słyszał. 

— No, ale mnie już trzeba jechać — rzekł 1 

Grzybowski, zauważywszy wreszcie, że już dosyć 
nagadał, — bo jak pan chorąży się spostrzeże, 'to j 

będzie bieda. 

Gdy szlac.hcic odjechał, pan Jan.ze spuszczony 

głową poszedł ścieżką w głąb ogrodu. 
Już na niebie zaświeciły rumiane zorze wie- 

czorne i malowały obłoki purpurą i złotem. Las, 
widniejący niedaleko, wyglądał jak czarna, posęp- 

na ściana. Dokoła dworu wszczął się ruch, jak zwyr 

kle przed wieczorem, ryk bydła mieszał się z rże- 

niem koni, które pławiono w stawie. 
Pan Andrzej, który tylko co powrócił z lasu, 

oddawszy konia pachołkowi, sam poszedł szukać 

przyjaciela. Ponieważ pan Jan, korzystając z pię- 
knych dni jesiennych, wciąż prawie przebywał w 

sadzie, więc i on udał się tam natychmiast. 
Znalazł go na trawie pod drzewem, w postawie 

napół leżącej: okiem zamyślonem wodził dokoła, 

ale pan Andrzej spostrzegł odrazu, że czegoś po- 

smutniał. Sam usiadł także obok na trawie, mó- 

wiąc : 
— No, myślałby kto, że to nie jesień, ale wio- 

sna! Daj nam Boże jak najdłużej dni takich! 
— Czy wiesz, że z Bobrowic przyjeżdżał tu 

Grzybowski, przywożąc list od Magdzi, — ozwał 

się pan Jan. I dodał po chwili, jakby do siebie: 
— O, ta z pewnością nigdy się nie zmieni i nie 

zapomni... 
— No, a gdzieżeś to zmian dopatrzył? — spy- 

tał pan Andrzej zdziwiony. 
— Co, tam, lepiej nie mówić — odrzekł pan 

Jan. — Widać już tak być musi, by 'C.zas przynosił 
zmiany w rzeczach i w ludziach... 

— Nic cię nie pojmuję — rzekł pan Andrzej, 
ruszając ramionami. 

— To i lepiej, mówmy o czcm innem. Jesz- 
czem ci nie powiedział, że mię Grzybowski zrazu 

wziął za nieboszczyka — dodał z uśmiechem. 
— To głupiec dopiero! 1 zkąd mu to przysziu; 

— Tu przecież ludzie mają mnie już za nieży- 
jącego; nie dziw też, że ten biedak przeląkł się, gdy 
mię obaczył. Czy jedziesz jutro do Bobrowic? 

— Jadę, bo mi panna Magdalena kazała przy- 

jechać koniecznie. To się ucieszy dopiero, gdy cie- 

bie ujrzy! Dość ona się napłakała nad tobą, i jeślim 
się wybrał na Ruś, to najwięcej, by ją uspokoić, 
to nie mogłem patrzeć na jej łzy — gdyż miłuję 

ją szczerze, jak każdy, co ją bliżej pozna, musi ją 
miłować. i 

— Tak, kochaj ją wiernie, bo ona warta tego 
— odrzekł pan. Jan. — Nigdy nie żapomnę, com jej 
winien... A i tobie nie zapomnę nigdy — dodał, I 

ściskając mu rękę — żeś pamiętał o mnie wtedy, 

kiedy myślałem że mię wszyscy się wyrzekli i o- 

puścilL , 

l 

— Zbyt wielką wagę temu; nadajesz — rzekł 

pan Andrzej spokojnie — jazda na Ruś, to prie- 
cież nie żadna niepospolita impreza..., 

i Dbay umilkli ną t^ąs jakiś; gan Jan wciąż 
dał się zamyślony i posępny. i r i 

-|0® dalśij iiibÓŁjr • -/ "W: j 

JULIUSZ YERNH. 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne tłómaczenle 

dl» "Dziennika Chicagoskiego". 

|( Dalszy ciąg.) „ 33) 
— Jeżeli was kiedy znowu znajdziemy na ro- 

syjskiem terytoryum, to nie do Sitki was zaprowa- 
dzimy, tylko do najbliższego fortu. A skoro raz tam 

się dostaniecie, to niewiadomo czyli i kiedy stamtąd 
kto was wybawi. 

I pana Kaskabela dość niedelikatnie porwano^ 
za ramię i odprowadzono do "Pięknego Wędrow- 
ca", gdzie rodzina jego z twarzy jego wyczytała, 
jaki był skutek ostatniej jego próby. 

< Czyliż istotnie nadszedł czas, w którym Kaska- 

bęlów dom na kołach miał stać się mieszkaniem 

nieruchomem? Czy łódź wioząca sztukmistrza i 

jogo szczęście, miała stanąć rozbita u granicy ko- 

lumbijsko alaskańskicj jak statek wzniesiony 
przez bałwany i osadzony na skałach? Wedle 

wszelkiego prawdopodobieństwa przyszło do tego. 
Jakże smutnym i ponurym był .pierwszy dzień 

spędzony pośród! tych okoliczności, jak smutnymi 
dni dalsze długo się ciągnące, nim podróżni mogli 
się zdecydować obrać nowy plan podróży! 

Na szczęście jeszcze nie brakowało żywności. 
Z prowizyj, które zamierzali odnowić w Sitce, do- 

syć jeszcze pozostało. A przytem okolica przedzi- 
wnie obfitowała w zwierzynę. Tylko Jan i Wagram 
uważali dobrze, ażeby nie przekraczać granicy Ko- 

lumbii. Groziło bowiem młodzieńcowi co najmniej 
skonfiskowanie strzelby i pieniężna kara na korzyść 
rząd'u moskiewskiego. 

Tymczasem zmartwienie "zatapiało ostre swe 

szpony" w serca naszych przyjaciół. Nawet i zwie- 

rzęta, ja'k się zdawało, podzielały smutek ogólny. 
Dżako paplał mniej niż zwykle. Psy skomlały i wy- 

ły od czasu do czasu. John Buli zapominał o swych 
swawolach i minach komicznych. Tylko Vermont i 

Gladiator bez skargi poddawały się losowi, nie ma- 

jąc nic lepszego do czynienia, niż paść się na bujnej 
świeżej trawę, którą im dostarczała okolica. 

— A jednak, a jednak musimy się przecież na 

coś zdecydować! — mawiał często p. Kaskabel, za- 

[• kładając ramiona na piersiach. 
Było to rzeczą konieczną: ale na co? na co?. 

Nad tem nie powinien był sobie głowy łamać p. Ka- 

skabel, gdyż istotnie nie było dla niego wyboru. Wi- 

dząc, że nic wolno mu było iść naprzód, .powinien 
był zdecydować się wracać i wyrzec się podróży w 

zachodnim kierunku, której się podjął był z taką 
odwagą. Musiał przecież wracać po tej znienawi- 

dzonej ziemi Kolumbii brytyjskiej, a potem przez 
prerye dalekiego Zachodu i d*alej do wybrzeży O- 

ccanu Atlantyckiego! A skoro się znajdą w Nowym 
Yorku, to co uczynią? Może dałaby się urządzić 
i kładka pomiędzy ludźmi dobroczynnymi, ażeby 
mieli czem opłacić koszta przeprawy? Jakże poniża- 
jącą to byłoby rzeczą dla tych dzielnych ludzi, któ- 

rzy zawsze żyli ze swej pracy i nigdy nie wyciągali 
ręki, ażeby żebrać, — by mieli się stać przedmiotem 
publicznego miłosierdzia! Jakimiż nędznikami byli 
ci, którzy zrabowali im całe ich mienie w wąwozach 
Sierry! 

— Jeżeli ich nie powieszą w Ameryce, nie ga- 

rotują w Hiszpanii, lub gilotynują we Francyi lub 

nie wbiją na pal w Turcy i, — mawiał p. Kaskabel, 
— to nie ma chyba na tym świecie sprawiedliwości! 

W końcu powziął decyzyą. 
— Wybierzemy się jutro! — rzekł wieczorem 

4go czerwca. — Udamy się z powrotem do Sacra- 

mento, a potem 
Nic więcej nie powiedział. W Sacramento oba- 

czy się. Co do wyruszenia, wszystko było gotowe. 
Potrzeba było tylko zaprządz konie i zwrócić się na 

południe. 
Ostatni ten wieczór nad granicą Alaski był 

najsmutniejszy ze wszystkich. Każdy siedział w 

swym kącie, nie mówiąc ani słowa. Na dworze zu- 

pełnie było ciemno. Chmury gęste przelatywały po 
niebie jak lodowce pędzone wichrem na wschód. 

Napróżno bytoby szukać choćby jednej gwiaz- 
deczki, a. księżyc w pierwszej kwadrze właśnie 

.skrył się za górami na widnokręgu. 
Była może dziewiąta godzina, kiedy p. Kaska- 

bel polecił udać się na spoczynek. Niazajutrz rano 

miano wyruszyć o świcie. "Piękny Wędrowiec" 
miał ^powrócić na drogę, którą przybyto ze Sacra- 

mento, a nawet bez przewodnika nie byłoby trudną 
izeczą odbyć podróż. Skoro dostaną się do źródeł 
Frasera, dolina ich doprowadzi już do granicy tery- 
Toryum Washington. 

Clovy tedy zabierał się już do zamykania 
drzwi zewnętrznych, powiedziawszy dobranoc o- 

bydwom psom, kiedy nagle usłyszano wystrzał w 

niewielkiej odległości. 
— Ktoś strzelił! — zawołał p. Kaskabel. 
— Tak, to był strzał! — odrzekł Jan. 
— Ktoś zapewne poluje! — rzekła Kornelia. 
— Poluje, pośród1 ciemnej nocy? — zauważył 

Jan. — To trudno przypuścić. 
W tejże chwili usłyszano drugi wystrzał, a po- 

tem wołanie 
ROZDZIAŁ X. 

« Kajetai 
Usłyszawszy krzyki ludzkie, p. Kaskabel, 

Jan, Sander i Clovy wybiegli z rydwanu. 
— To było w 'tej stronie! — rzekł Jan, wskazu- 

jąc na skraj lasu ciągnącego się nad granicą. 
— .Posłuchajmy jeszcze! — rzekł p;*'Kaskabel. 
Na nic to się nie przydiaiflo. Wołanie się nie po- 

wtórzyło, a i strzały się nie^odzywały wisęejjgg. 
dwóch pierwszych. 

,(Ciąg dalszy; nastąpi-) 

Dskiorzy Polscy 
W CHICAGO. 

I 

Dr. marja Dowiatt, 
723 W. 18ta Ulica, 

Telefon 7082 Canal. 

Telefon Monroe 383. 

U-OR. F. KALACINSKI, 
038 Kohle Ulica, 

róg Bradley. 
GODZ.OFISOWE: 

Do 10 rano. Od 1 do 3 po nTTTr,, ^ ̂  
pol. i od 7 do 8 wlecz. CHIUAU-U. 

KLINIKA CHIRURGICZNA, < Wiórki i Piv 
8i9 W. Ilarrison Str. { tkl o 0 rano. 

Dr. W. L Kuflewski, 
Póki)10JS COLUMBUS MEMORIAŁ BLT)rr. 

103 State St.. róg Waeliinpton. Godziny: 10 do 13 
przed poł. Tel. Central 3618.—Auto 3C17. 

r°4 IV. lBta ULICA. Godziny: 2 do 4 po poł. 1 
7 do 9 wieczorem. -Tel. Canal 73. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

Dr. E. F. Napieraiskl, 
Lekarz i Chirurg, 

Rezydencya i ofls 
■ 632 W. 18-ta Ulica • 

rTTTn.rn 
pom. Achland i Paulin. Ul. ClilCAL.O. 

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

Rezydencya: 470 W. DIYISION ULICA, 
Tel. West 6S9. Ofis: 820 Milwaukee Ave. Goćz 
Ofls.: Od 1 do 21 od 7 do S wlecz. Tel. Monroe SUS. 

Ode: 105 W. Blackbawk Str., róg II >t Ave. 
Godz. Oflaowe: Od 8 do 6 rano. Tel. Monroe 312. 

Telefon 1031 ITalsted. 

Dr. i!. Pietrzykowski, 
538 Milwaukee Avenue, 

róg Center Av«. 

GODZINY do lOteJ rano, n-nm 
od 2tej do 9tej wlecz. CHICAGO. 

DR. W. J. SIEMINOWICZ, 
Specyalista w chorobach kobie- 
cych, dziecięcych 1 akuszeryi 

719 MILWAUKEE AYENUE. 
GODZINY OFISOWJS: od godziny Orano 

do 0 wieczorem. 

TELEFON 1052 MONROE. 

TKL. TABDS GOS. 

Dr. M. J. Stupnicki, 
3i2i S. Morgan St. 

Godziny Oilsowe: ... ... 

Od 10 do 12 w południe, ChOJTO. I 
i od 5 do 8 po południu. 

™ WiilWflgU, III. 

\ 

Dr. K Szwajftart, 
Ofls lmteszkamle: 

C58 X. Ashland Atc. 
R6g Blackhawk ul. 

W Szpitalu Nazaretanek o 10 przed poł. 

Tel. Mooroe 1030. 
Godziny: 

Do 10 przed pohidn., 
i po 8 wieczorem. 

Tel. w mieszkaniu Afonros. 

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

«»* noble ol I Róg Inj>taham Ul. j 0(j &_g wieCzorem. 

CHICAGO, ILL. 

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

Mieszkanie: Ofla: 

55ś R, Rockwell 21 739 Milwaukee hn 
Tel. Seelej 4946. Tel. Mooroe 1677. 

GODZINY: Od 4-5 1 od 7-9 wlecz. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ 1 CHIRURG. 

Ofisi mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—6 po poŁ 

i po 7-wej wieczorem. 
— TKŁKYON MONOOE 2480. 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA. 

Dofirzo wykonuje wszelkie prace podług najnow 
azego syetemu, i po najulźazej cenie. 

588 MILWAUKEE AYE. I CENTER.' 
Godziny ofiiowo: od 8 rano do 0 wiec*. 

W Hibdziele oci 9 rano do 4 po poi. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 9 rano do 8 wiecz. 

179 W.DiJisionSŁ ftC"- 

BUM Klinika Oczu 
i w szpitalu Małki Bożej z Nazaretu 

ró? Learitt ul. 1 Haddon Ave. 

W każdy Poniedziałek 1 Czwartek 
o godzinie %3-oiej po południu. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz 1 Chirurg. 

441 Noble Sł. Tel. Hlonroe 1554. 
Specyalista we wazyatklch chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ule- 
cr.ą prajjdfclft do mnie. — Godziny ofiaowe: 
do 9 rano, od 1—9 wiecz. Proszą dobrze zau- 

ważyć ar. dorna 1 przyjść wprost do oflsa. 

Dr. T. Drozdowicz, 
LEKARZ i CHIRURG, 

mieszkanie: 530 Utah C.nt^Af* 
Godziny oflaows: 

Od 9 do U rano 1 od O do 6:80 wieczorsaa. 

Specjalista na choroby skórne, wtn® 

ryczne 1 moozo-płeiowe. 

DR. F. H. 800TH, 
281 W. HORTfl AYENUE. 

Telefon Honroe 605. 
Godziny ofiaowe: nno do godainjr 0JO,m 

( pofndalaodIf-X i l-Jfc 
j ■*.. ... 

$5.00 Miesięcznie. 
Krztuszenie, splu- 
wanie, opadnięcie 
gardła, powiększo- 
ne grnczołjr na 

szyi, odbijanie się 
i nabrzmienie po 
jMl/.9nlu,zjinczy K: tar* 
W gomyclj wypud* 
bach boletai 

| ulach, krótki oddech, 
katzcl I słabość t-ąpler- 

I wazym oznakteni su* 
chot. To clioroby o* 

bt^pią prred Dr. l)tic!i* 
menu fccrpoSredntą M*> 
todii Liczenia. 

fiinrnhv ll«7fl włcczajijc szum i brzęczenie w 
WIUIUUj UMU uszach, eą wyleczone przeft 
nową Metodę Du Schcll. 

Choroby Oczu SSŁEŁSKJPHBSt 
plamy przed oczami. Okulary wyżej od $2. 

F. A. Mack. 550 E. 55th St.. miał plamy prt^ 
oczami, ból i zawrót Kłowy i łzy mu t 6ct płf» 
nąly; ja go wyleczyłem. 

Gus Max, 512 Marsbfleld Ave., wyleczony t df 
rh»nlcy i boleści w piersiach; także usunąłem ©■ 
gromne narośnięcia w nosie. 

Gwarantuję wyleczenie jeżeli moźlin*. 
Egzaminaeya 1 Porada Darmo. 

Dr. T. Deachman 
70 Dearborn Ulica, róg Rnndolpli ni 

Pokój 9ty; weźcie elewator. 
Godziny ofieowe:—Każdego dni* od 10 rano do 

Guiecz. W Poniedziałki, Środy 1 Piątki aż cl® i 
wiecz. W Niedzielą do Sclej po południa. 

Przyjdźcie do mnlo jeiieii cierpicie nu Jałc% 
kolwiek chorobą oka. Jetteci 
doświadczonym okulistą, wi<jo 

mcjrą wam przypasować oapo* 
wiedne okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebno medycyny. 
Leczą choroby uszu, oczu, 
prdia i płuc, oraz we/.elkie do- 
Topliwości mąźczyzn, niowiMl 
1 dzieci. Egzaminacjra darmo. 

Prof, Dr, A. Ramser. 
450 Milwaukee Ar. blisko ChicncroAv. 
Gdzie koło 
1 światła eiq 

obracają 

Godr. ofl8owe:—od ntej rano do 9trJ 
wiecz. każdego dnia; w Niedzielą 
od fltej rano do 3ciej po południu. 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze wykonn. 
Jo wir elicie pra- 
ce podług najno- 
wszego systemu 

1 po na]ni2ezyca cenacn. 

606 West 18« ul., 
Godziny ofleowe: od 8oj rano do 0 wlec*. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

Polski zakhd daje J 
najlepszą gwarau- j 
cyą dobrego ll 
trwałego wykoń- 1 

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

stosowany. Dwie obszerne galeryc w 

jednym domu z dostatuią obsługą od- 
różniają nasz Interes od wszystkich in- 
nych zakładów, prędkicm fotografowa- 
niem w natłoku dni świąteczny chi u c- 

setnych. Ceny 1 
dodatki są te sa- 

me co w Innych 
małych wkła- 
dach. 

Wypożyczam SSSsBS* 
Jeżeli chcecie pieniędzy 1 przyjaciela, przyjdźcie 
do ronie, wypożyczam własne awoje pieniądze na 
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania la- 

kowych z waszych rąk. Dam gwarancyą, leżeli 
chcccle, Ze wasze meble nie będą zabrane z aort u, 
gdyż ja wypożyczam pltolądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 

potrzebujecie obawiać się o waaze meble 1 t. p. 
iioiąepecyain ością jest wypożyczanie od $C0 do 

$200 i mogą je wam dać tego samego dnia, w któ- 
je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 

Ealbo też tylko procent a euma może etać tak 
> jak wam eią będzie podobało. Jeżeli teraa 

potrzebujecie pieniąazy, to ja wam je pożyczę, 
albo jeźelibvście chcieli zapłacić colcie winni, to 

przyjdźcie do mnie 1 rozmówcie się ze mną, a 

przekonacie tlę, że ze mną łatwy jest Interes do 
fia.wi.au, L jkench, W Dearborn SL 
rety U. I. MOOAŁSU. PoUU gletlt. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee Av. 

Teodor Stensłand, 
ADWOKAT dla 

Milwaukee Aveiiue State Bank 
udziela porady od godziny 9 do 4 po południu 
(w Poniedziałki uź do 8 wieczorom) we wszel- 
kich sprawach eądnw/fch, a zwłaszcza o od- 
szkodowanie przeciw kompaniom. Także 
nprawdza i zatwierdza teatamenta, 1 zawiera 
traozakeye realnościowe. 

OF1S W BANKU, 
róg MUwankee ave. 1 Carpenter ni. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT. 

Ashland Błock 
NAD BANKIEM POKÓJ Wf. 
— Telefon Central 108. mmmmm 

Mieszkanie: 74U DICKSON ULICA. 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach* 
Atwood Bldg. 

Clark 1 Madison al. 
Pokojo 001-903. 

Telefon Maln 3068. 

Mieszkanie: 
730 Milwaukee \u 
Tel. Halsted 181«w 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

polącrony a n»J- 
lepszemi alłami 
amerykańaklemi. 

120 E. Randolph St. «to Piętro, 
Telefon Maln 3670. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 14» albo 8059. 

Stan. S. Walkowiak, Adwokat, 
Ofia: 808 Atffood Bldf., róg Clark 1 Kadlaon. 

Mieszkanie: S66 I. Carpenter nl. 
Telefon w ofieie Telefon w domu 

M&ln 1650. Honroe 1144. 

Praktykuje we wszyttkieh a&dach. Ofiaruje 
•we usługi w (prawach o odazkodowaolo prro- 
clw kompaniom. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210—12—14, Schiller Bnlldlnf, 
109 Randolph St., Chieago. 

Central 6341. Telefon j.-j Automatic 6201 
Mieszkanie: 609 1. ASHLJJfD ATK. 

Tirmt sałaiona w roku SM. 

Pokrywaoz Dachu. 
Ob9tmy Aaeh łarmo i powie Ha kcaatoMi tfr 
daie reperacja. Materyały n* daek. : 1 

fiŁSłjr^i 
■■ i .i.,.. 


