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PROFESOR 
Franklin 0. Carter, M.D. 

182 State ulica, 
1 Drzwi na północ od 
składu "The Fair". 

■Najsławniejszy okulista w Ameryce — zapewn« 
każdy w to nie wierzy. W ubiegłych 2óciu lata* h 
Ameryka bardzo polepszyła etan każdej gałęzi 
nauki. Gdy człowieka uwalają jako najlepszego 
a pomiędzy wszystkich amerykańskich okulistów 
to znaczy te on musi być powszechnie niezrówna- 
ny w swym fachu. Ten tytuł uczciwie zyskał dla 
siebie F. O. Carter, M. D., znany Chicagoeki oku- 
lista, którego ofisa znajdują się pod numerem 182 
State ulica, pierwsze drzwi na pół noc od skła- 
du departamentowego "The Fair." Zanim Doktor 
Carter został okulistą, przez kilka stuleci nikt 
nie zdołał polepszyć system leczenia dolegli- 
wości ócz. 

Niebezpieczeństwa Chirurgii. W dawniejszych 
czasach ludzie którzy chorowali na oczy mogli 
pozyskać nieco ulgi za pomocą noża. Katarakty 
dojrzewały i robiły się twardemi zanim próbowa- 
no Je usunąć. Nawet wtedy gdy pacyent był zu- 

pełnie niewidomy musiał poddać się bolesnej o- 

peracyi, która chociaż usunęła katarakt z oka. je- 
dnakowoż utrwaliła Ślepotę. I zyzowite oczy nie 
można było sprostować bez użycia noża, który po- 
woduje straszne cierpienie i groźne niebezpie- 
czeństwo. Jednnm słowem, nikt wcale nie polep- 
szył system leczenia dolegliwości oka, chociaż in- 
ue gałęzie wiedzy szybko w tym kierunku postę- 
powały. 

Wynalazek Doktora Cartera. Dr. Cartera wyna- 
lazek irnwtownle zmienił etan rzeczy, gdyż głó- 
wną Jfgo podstawą było że teraz można wyleczyć 
niemal wszystkie dolegliwości oka bez potrzeby 
chirurgicznych operacyi. Dzięki jego nieustan- 
nym staraniom zynkał wiedzę cudownego lecze- 
nia każdej istniejącej choroby ócz, bez zastosowa- 
nia chirurgii.tak Ze nawet w samym domu pacyen- 
ta skutecznie działać moie. Nazywa się Dr. Car- 
tera Metoda Absorbująca. Ona zyskała dla niego 
tytuł Najsławniejszego Okulisty w Ameryce. Bar- 
dza wiele lat pomyślnego leczenia wszelkiego 
rodzaju dolegliwości oka wykazały że ta metoda 
Jest Jedynym skutecznym i bezpiecznym środkiem 
na leczenie tych chorób. Tysiąc© pacyentów wy- 
leczonych przez Dr. Cartera x rozmaitych dole- 
gliwości oka świadczą o prawdziwości jego wyna- 
lazku. 

Doktór Carter mówi: — ro naj uciążliwszy en 
badaniach o różnych powodach chorób oka, prze- 
konałem się, że nie można wyleczyć wszystkie do- 
legliwości za pomocą medycyny i bez użycia noża, 
więc począłem eksperymentować w tym kierun- 

ku. Nareszcie przed dziesięciu laty odszukałem 
właściwe lekarstwo na wszystkie dolegliwości 
ócz, i od tego czasu zastósowałem ten system le- 
czenia do tytięcy wypadków wszelkiego rodzaju 
— Szumowiny, Katarakty, Bielmo. Pterueiumy, 
Katarowe dolegliwości, Zyzowate Oczy. Ziarna, 
Szkodliwe Zarośnięcia, Choroby Nerwy od Oka, 
wszelkie inne przyczyny ślepoty. W całem mo- 

jetn doświadczeniu nie znilazłem takiej choroby 
która nie jest uleczalna, albo którą nie można wy- 
leczyć za pomocą mojej metody Absorbującej. 
Leczyłem tysiące pacyentów, I*cz ani jednego nie 

uszkodziłem, ponieważ wszystkie medycyny któ- 
re ja używam są absolutnie nieszkodliwe, a mój 
system leczenia zastósować można nawet dziecku 
z zupełną pewnością siebie. Moja praktyka dała 
mi sposobność absolutnego uzupełnienia mojej 
metody leczenia, tak że nareszcie jestem w stanie 
wyleczyć wszelkie dolegliwości oka bez bólu 1 bez 
noża. 

Zyzowate oczy wyleczone. Oto kilka osób któ- 
rych oczy były sprostowane w kilka minut bez u- 

życla noża za potuocą metody Doktora Cartera. 
Ich listy wdzięczności byłyby nader interesujące 
gdyby można je było tutaj podać: — 

Panna R. Kltcwska, 6S3 Centre Ave., dziewica 
znana w polskich kolach społecznych; miała zy- 
zewate oczy od u lodzenia; oczy sprostowane vr 

paru sekundach przed dwoma laty. 
Panna B. Bowillinger, 5230 S. Ashland Ar., zy- 

zowate oczy od szkarlatyny gdy była dzieckiem. 
Oczy miała zupełnie zwrócone ku jednej stronie; 
sprostowane w puru sekundach. 

Pan A. Schayer. dobrze znany polski fabrykant 
odzieży, został przozemnie ocalony od ślepoty. 

P*n Patrick Lahey, 2112 Carroll Ave., leczony 
sześć miesięcy przez innych doktorów: był nie- 
widomy z powodu bielma w oczach; wyleczony w 

jeden miesiąc przez doktora Cartera Metodą Ab- 
sorbującą. 

Pan Józef Bloom, T21 Artesian Ave„ dyrektor 
orkiestry Bloom's Auditoriuin Orchestra, wyle- 
czony przez Dr. Cartera Metodę, miał ziarnka na 
powiekach przez dwanaście lat. 

Prof. Dr. F. 0. Carter, 
182 STATE ULICA, 

1 drzwi na północ od składu "The 
Fair". Drugie Piętro. 

Godziny ofisowo: Od 9 rano do £6 
wieczorem. We Wtorki i Piątki 
aż do ^8 wieczorem. W Niedzie- 
lę od 11 rano do 1 po południu. 

Polski zakład daje I 
najlepszą gwaran- i 
cyę dobrego 1 J 
trwałego wykoń- 

czenia prac artystycznie bo ma 11 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galeryc w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają na?z interes od wszystkich in- 
nych eajWad<w,prędkiem fotografowa- 
niem w natłok n dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny ł 
dodatki są te sa- 
me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & 00., 
589 Milwaukee Ay. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

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

i po 7-mej wieczorem. 
— TELEFON SOSBOE 2480. — 

Bis Klinika Oczu 
w szpitalu Maiki Bożej z Nazaretu 

róg Łeayitt ni. i Haddon Atc. 
W każdy Poniedziałek i Czwartek 

o godzinie ^3-ciej po południa. 

DR. F. H. BOOTH, 
281 W. 50BTH ITEJiUE. 

Telefon rionroe 605. 
Oodsicr oflaowo: r*no do godłlar 9:30, po 

południa od lt—1 1 5—7. 

MtmJ9HSU. 

BEZKRÓLEWIE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

PRZEZ MARTĘ ŁOPUSZAŃSKA. 

(Dokończenie.) 135) 
— Jeślim czynił więcej trochę od innych, to 

w;e>rz mi, że nie dla promocyi, ani dla pochwal ni- 

cztyich — odrzekł pan Jan — bo i tak czuję, jak 
mało jeszcze zrobiłem. Myślałem, że teraz będę 
miał więcej sposobności ku temu, ale słyszę, że 

pokój z Turcyą już zawarty.... 
— Nie żałuj tego — ozwał się poważny głos 

chorążego; — jeiszcze, jak Bóg da, będzieszi miał 

dość pola do okazania swej gotowości służenia kra- 

jowi. Raczej podziękować należy Bogu, że jesz- 
cze raz oddalił od granic owego srogiego nieprzy- 
jaciela. .. 

— Nie żałuję tego bynajmniej, miły stryju — 

rzekł pan Jan, spojrzawszy na Ewę, po której licu 

znać było, jak się cieszy z zawarcia pokoju. 
— A sistrzyczka to pewnie temu też rada — 

ozwał się pan Ignacy, który to zauważył. 
— Zgadłeś, braciszku — odparła cicho i szy- 

bl:o. 

W tej chwili zlbliżył się do niej pan Jan i o- 

boje odeszli na stronę, cośl sz-eipcząc z sobą, radzi, 
że im już nikt nie przeszkadza. 

Niebaiwem w małym kościółku Bobrowickim 

odbył się ślub młodej pary. Kasztelanowa umyślnie 
pizybyła z Krakowai na tę uroczystość, a prócz 
niej mnóstwo goślci, których chorąży zaprosił, chcąc 
uświetnić tem powrót na łono rodziny przybrane- 
go syna. Dwór w Bobrowicach przepełniony był 
ruchem weselnym. Wszyscy zaproszeni podziwiali 
tę piękną parę, jaśniejącą od szczjęścia i jakby 
stworzoną dla siebie. 

Kiedy Magdzia, z panią Katarzyną, ustroiwszy 
siostrę do ślubu, przywiodły ją do pustej jeszcze 
komnaty, przylegającej do sali. Ewa, zostawszy 
sama z Magdzią, rzuciła się jej na szyję ze łzami i 

zawołała gorąco: 
•— Magdziu moja najmilsza, tobie to winnam 

całe moje szczęście, tyś to sprawiła wszystko! 
Niech ci Bóg tysiąc razy to wynagrodzi, niech śle 

same tylko jasne chwile w życiu za to szczęście, 
które dałaś sierocie. Nigdy, nigdy nie zapomnę te- 

go, com ci winna, moja najdroższa, ukochana sio- 

strzyczko ! 
Drżała cała ze wzruszenia, mówiąc to, i dłu- 

go, długo tuliły się w objęciach. 
Nie spostrzegły wcale, że w komnacie znaj- 

duje się niemy świadek, a był to pan Jan, który 
wszedł był tu nat chwilę przed ich nadejściem i sły- 
szał wszystko... 

On także wspomniał, co zawdzięczał siostrzie, 
i podszedł do niej, by jej złożyć dzięki, ale nie po- 

chwycił jej, jak Ewa w objęcia, tylko pochyliwszy 
przed nią głowę nisko, wziął jej rękę i złożył na 

niej długi pocałunek. Magdzia w j'ego ocz&ch przy- 
brała w tej chwili jakąś dostojność, której nawet 

Ewa jeszcze nie posiadała. A kiedy, drżąc także od 

wzruszenia, z męzką, wpół ukrytą łzą w oku wy- 

rzekł do niej: 
— Magdziu. moja dobra, ukochana, dzięki ci 

za wszystko c.zem dla mnie byłaś — widać było, 
że cała jego dusza wylała się w tych słowach. 

Twarz Maigdzi promieniała radością; tkliwem 

wejrzeniem, w którem prawie coś macierzyńskiego 
zdawało się przebijać, objęła stojącą przedi nią u- 

rodziwą parę i uścisnąwszy ich, wyrziekła z) powa- 

gą i rzewnością w głosie: 
— Niech was Bóg błogosławi. 
Niedługo potem i Magdzia poszła z domu oj- 

cowskiego. Gała wieś, z sołtysem na czele, zgro- 
madziła się w kościółku, zaproszona; na ślub i we- 

sele swej panienki, i nagle, gdy zagrano "Veni 

Creator," w kośiciele powstało szlochanie ogólne; 
na myśl bowiem, że już się rozstają z dziewczę- 
ciem, które wzrosło na ich oczach, nie mogli łez 

powstrzymać. Żegnali też ją u wrót wioski, żegna- 
li na granicy pól chlebem i solą i życzeniem pocz- 
ciwem, błogosławiąc na drogę do nowego życia. 

Pan Andrzej choć osiadł na własnym zagonie, 
nie usuwał się od spraw publicznych, lecz zawsze 

wolał trzymać się w cieniu, służąc gdzie mógł do- 

Ibrą radą i przestrogą i wkrótce zdobył sobie wiel- 
ki mir u braci szlachty, która ceniła jego prawość 
niezłomną i często obierała go sobie za rozjemcę i 

sędziego w swoich sporach i zatargach. On i Mag- 
dziai cieszyli się w całej otkolicy ogólnem uznaniem 
i miłością. 

Pan Jan, wedle danego słowa, nie szczędził ni- 

gdy ani trudów, ani krwi swojej w każdej publi- 
cznej potrzebie, za co też został nagrodzony god- 
nościami, na które zapracował swojem męztwem i 

poświęcaniem. Chorąży, który wciąż przebywał to 

u iednych, to u drugich swoich dzieci, doczekał je- 
szcze tego, że go widział idącego coraz wyżej w 

zasługach i w znaczeniu i wciąż przytem pracują- 
cego gorliwie pro publico 'bono, zarówno tam, gdzie 
potrzfebai było ramienia, jak też tam, gdzie sprawa 

wymagała głowy i serca pełnego zapału i dobrych 
chęci. Stary szlachcic, patrząc z pociechą na to 

wszystko, umarł w wieku dość późnym, lecz Bóę 
był na niego tyle łaskaw, żte; nie dał mu dożyć klęsk 
i nieszczęść, które miafy nadciągnąć później, za- 

powiadając się przedtem jeszcze niezgodą i roz- 

przężeniem ogólnem. 
KONpEC. 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne tłómaczenle 

dla "Dziennika Chicagoekiego' 

;( Dalszy ciąg.) ;K.,.* 43) 
— Pod jednym warunkiem, — dodała Kor- 

nelia. 
— Pod' jakim warunkiem? 
— Ażebyś pan czynił wszystko, co potrzeba, 

do przyjścia do zdrowia- bez wymówek. 
— A także pod warunkiem, że jako współpo- 

dróżny poniosę część wydatków? 
— To już zostawiamy panu do woli, panie 

Sergiuszu! — odpowiedział Kaskabel. 

Stanął tedy układ zadowalniający dla stron 

obu. "Manażer" trupy jednakowoż sądził, że nie 

należy się wyrzec zamiaru dania kilku przedsta- 
wień ma głównym- placu Sitki, — przedstawień, któ- 

re przysporzą i sławy i zysku. W całej prowincyi 
odbywały się uroczystości z powodu anneksyi, a 

"Piękny Wędrowiec" nie mógł był wybrać do po- 

jawienia stfę pory sposobniejszej. 
Rozumie się, że p. Kaskabel uwiadomił wła- 

dze o morderczym zamachu, którego ofiarą stał się 
gość jego i wydano rozporządzenia do tem energi- 
czniejszego ścigania iszajki Karnowa wzdłuż grani- 
cy Alaski. 

Dnia 17 czerwca p. Sergiusz był w stanie po 
raz ipierwszy wyjść na. świeże powietrze. Czuł się o 

wiele lepiej i rana jego była uleczoną, dzięki stara- 

niom dra Harry. 

ZAZNAJAMIANIE SIĘ. 

Wtedy to zaznajomił się' z żywym inwenta- 

rzem trupy; oba psy zbliżyły się i tarły się o jego 
nogi, Dżako powitał go zapytaniem: "Lepiej pa- 

nd, panie Sergiuszu?", którego go Sander nauczył, 
a John Buli produkował się przed nim najwymy- 
ślniejszymi swymi grymas&mi. Nawet oba stare 

konie, Vermont i Gladiator, wesołem rżeniem mu 

dziękowały za kawałki cukru, które im dawał. Pan 

Sergiusz stał się teraz członkiem! rodziny tak jak 
Kajeta. Zauważył on już poważne usposobienie, za- 

miłowanie do nauki i dążenie do czegoś wyższego 
u najstarszego syna rodziny. Sondę,r i Napoleona 
zachwycali go wdziękiem zgrabnej postaci. Cloyy 
bawił go niewinnemi niedorzecznostkami. Co do 

pp. 'Kaskabelów, to już dawno ocenił domowe ich 

zalety. 
Zaiste między serca szlachetne tu się dostał. 

Tymczasem robiono skrzętnie przygotowania 
do wyruszenia z tego miasta. Należało nie pomi- 
nąć niczego, co było potrzebne do powiedzenia się 
też podróży tysiącpięsetmilowej ze Sitki do cie- 

śniny Berynga. W kraju tym prawie nieznanym 
wprawdzie nie groziły im wielkie niebezpieczeń- 
stwa, ani ze strony dzikich zwierząt ani też ze 

strony Indyan czy to wędrownych, czy osiadłych, 
i łaitwą. było rzeczą zatrzymywać się na stacyach 
(handlowych zajmowanych przez agentów kompan i j 
futer. Ważną jednakowoż było rzeczą zaopatrzyć 
się w codzienne potrzeby życia w kraju nie posia- 
dającym niemal żadnych zasobów oprócz zwierzy- 
ny. 

Trzeba było naradzić się nad wszystkimi tymi 
szczegółami z p. Sergiuszem1. 

— Najprzód, — rzekł Kaskabel, — ważną jest 
rzeczą, że nie będziemy podróżowali w brzydkiej 
porze roku. 

— To szczęście, — odrzekł p. Sergiusz, — 

gdyż zimy w Alasce w pobliżu koła biegunowego 
bywają naprawdę niemiłosierne. 

— A potem nie będziemy błądzili na oślep, — 

dodał Jan, — p. Sergiusz musi być uczonym' geo- 
grafem. 

— O, — odfrzekł p. Sergiusz, — w kraju sobie 

nieznanym geografowi często trudno jest 'znaleźć 

'drogę. Ale skoro przy pomocy map swoich mój 
przyjaciel Jan dotychczasi umiał się oryentować, to 

teraz naradzając się we dwójkę, damy sobie radę. 
Zresztą mam myśl, którą waimi kiedyś wyjawię. 

Jeżeli p. Sergiusz miał myśl, to musiała ona 

być doskonałą i chętnie mu pozostawiono cza$, 

aby dojrzała^ nim ją w życie wprowadzi. 
(Ciąg dals*y nastąpi.) 

MICKEL & PITZELE 
WIOSENNE I LETNIE UBRANIA. 

WASZ 

KREDYT 

JEST 

DOBRY. 

ŁATWY W 

KUPOWANIU, 
ŁATWY 

W PŁACENIU. 

MICK.BL d3 PITZEiLiEI, 
SIEDM WIELKICH SKŁADÓW: 

717-721 Milwaukee Ave., róg Noble ul. 
1658-1660 Milwaukee Avenne., blizko 

Arinltage Ave. 
4S24 Aahland Ato., blizko 4Smrj ulicy., 
co tylko przeprowadzony r. dd. 4726-4727 

Aablind A ve., blizko 47<u«j ul. 

293 E. DiYiskn ul., blizko Cljfconrn Ave. 
£76-'-78 E. Horth Ave., blizko Lnrrab»« ml. 
767-760 S. Hal«ted al., blizko lOteJ nU 
2443-2445 Wentworth Arenue, 

hllzko 25tej ulicy # 

VAP.ICOCELE 
HYDROCELE 

(rozszerzenie źył) 
w 

Ź*J»effo cięcia ani bóla 

Chcą wyleczyć każdego mężczyzną cierpiącego na Varict>cele, Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenie Krwi, Osłabieni© Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby lliądźy krocza. 

Tą korzystną ofertą robimy dla Mizj-etrcieb tych, ktf>riy wydali swojs piepiadze dla 
wyleczenia sią bez stntku, oprócz tego, aby udowodnić wszystkim tym, którzy byli le- 
czeni przez tuzin lnb więcej Innych dofctorów lecz bez skutku, 2e ja mam Jsdyny sposób 
ca pomocą którego Was raz na zawsze wyleczą. 

Nie płaćcie za niewyleczenio tylko za wyleczenie. 
Dolegllwold tołądta, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wj1ms%. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicą, 
bronchltia lub euchoty stano- 
wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechl- 
wanie Oialinowego Gazu. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was s*ybko 1 raa 
na zawsze 1 to zupełnie sekretni*. 

PORADA DARMO. 

wmm na stale 

spłcyaJistił 
Chorób Kobiot 

i Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, bólwplecack 
białe upławy, wyleczone na ita- 

łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne. Jako to: kro* 
•ty, wrzody, utrata włosów itd. 

Ja wasz wyleczą raz na 
tanui. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

QO I E* 7INS 247 W. Madison Street, róg Sangamon, 
■TT .'.F" OHIOAGO, 

GODZ. OPISOWE: Od 8:30 rano do DteJ wlecz. W Mi»dz. od 8t«J rmo do 7meJ wlecz. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Zaopatrzony znacznym zapasom jak najświeższych, najmodnlejszycn wioeennycn materyi, w7- 
konujo wszelki© ubrania męskie najdokładniej. 

Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwyczaj staranne. 

PASY Nfl RUPTURg 
Polscy klercy tia 

usługi Polaków. 

można toraz xn połową ceny knpfć wprost 
z fabryki. Zastosowanie i zbadmi* przez 
najdoSwiadczońszych bandażystń-T dla dam 

1 mężczyzn jest bezpłatne. Przeszło 60,0 0 zado- 

wolonych kosttimerów obecnie noszą naszo pasr. 

HOTTINGER TRUSS FACTORY 
405 MITjWAUKJCM ATKKUK, róg Chicngo Avenue., 6t» Piętro. Jeuiciei r.ienaiorciu. 

Otwarte codziennie od 9tej rano do 9tej wieczorom. W niedzielą od Btej rano do 7mej wieczorem. 

V FILOTEA ^ 
CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA P0D0ŻNEG0 
NAPISANA PRZEZ 

ŚW. FRANCISZKA SĄLEZYUSZA 

Biskupa i Książęcia Genewskiego, Założyciela Zakonn 
Nawiedzenia Najśw, M, Panny. 

Cena 50c. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, j 
jm 

141-143 W. DiYision St., CHICAGO. 

Największa Polska Drukarnia 
w Ameryce. 

n 

DRUKUJEMY 

D n a j m niejszej 
karty wizyto- 
wej do naj- 
większego a- 

fisza. 
Drukarnia nasza 

jest zaopatrzona w najnowsze 
czcionki i prasy drukarskie, 
mamy także swoją własną od- 

lewiarnię (Stereotype Room), 
dlatego jesteśmy w stanie wy- 

konywać wszelkie prace w za- 

kres drukarski wchodzące 
szybko, guscownie i tanio, 

J3 
liii 

Przyjdźcie i przekonajcie się. Na wszelkie zapytania do- 
tyczące się robót drukarskich służymy z objaśnieniami. 

DZIENNIK CH1CAG0SKI, 
fi 

7 

9141-143 W. Divisioa St, CHICAGO, ILLINOIS. 

^ TELEFON MONfcOE 794. 


