
Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. 

Dr. mada Dowiatt, 
728 W. ISta Ulica, 

m Telefon 7082 Canal. 

Dr. J. J. Gołembiowski, 
Lekarz i Chirurg. 

Specjalista w chorobach wewnętrznych 
IW T. Ditision CL, CHICAGO. 

Do lOteJ rano 1 po 6tej wieczorem. 

Telefon Monroe 8SX 

DR. F. KALACINSKI, 
638 Noble Ulica, 

tóg Bradley. 
GODZ. OPISOWE: 

Do 10 rano. Od 1 do 8 po .nTn 
poł. i od 7 do 8 wiecz. CHICAGO, 

MZISIKA CSISZTESICZSTA, ( Wtorki ł Pi* 
£29 W. HarrUo* Str. \ tki o 9 rana 

Dr. W. L Koflewski, 
Pokój 101! COLUMBUS MEMORIAŁ BLDff. 

108 State SC. róg Washington. Godzin v: 10 do 13 
przed poŁ TeL Central 3olS.—Autó 38i7. 

Ki W. I8ia W LIC A. Godziny: 2 do 4 po poh ł 
T do 9 wieczorem. TeL Canal 78. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

Or. E. F. Napieraiskl, 
Lekarz 1 Chirury. 

Bezjdencrai ofla 

i 482 W. 18-ta Ulica . 

_ pom. Ashland i Paulina UL LMitAtJU. 

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

Bazydencya: 470 W. DIYISION ULICA, 
Tel. Weet 659. Ofls: S29 Milwaukee At©. Godr. 
©fis.: Od 1 do 2 i od 7 do S wiecz. Tel.MonroeS93. 

Ofls: 165 W. Blackhawk Str., rój Holt Ave. 
Godz. Ofisowe: Od 8 do 9 rano. Tel. Monroe 342. 

Telefon 1031 Halsted. 

Dr. JL Pietrzykowski, 
638 Milwaukee Avenue, 

róg Center At*. 

GODZINY do lOtej rano, 
od 2iej do 9teJ wlecz. CHICAGO. 

DR. W. J. SIEMINOWICZ, 
Specyaliata w chorobach kobie- 
cych, dziecięcych i akuszeryi 

719 MILWAUKEE AYENUE. 
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano 

do 9 wieczorem. 

TELEFON 1652 MONROE. 

TEL. JAROS 695. 

J)r. 3L X-Stupnicki, 
3121 S. Morgan St. 

Godziny Oflsowe: ... „. 

Od 10 do 12 w południe, Uy ClllCagO, DL 
1 od i do 8 po południa. ^ ° 

Dr. J\. Szwajkart, 
Ofifl 1 mieszkalnie: 

659 X. Ashland Ave. 
Big Blackhawk uL 

TeL Monroe 10S9. 
Godziny: 

Do 10 przed potadn., 
1 po 0 wieczorem. 

W Szpitalu Nazaretanek o 10 przed poŁ 

Tel. w mutz kaniu 484 Ifonroe. 

Dr, J.A. TRAIN, Lekarz i Chirurg 
Ofls 1 mieszkanie: GODZINY: 

683 KOBLE CL. g gJSf^pSJSt Bóg Ingtaham UL j 0<ł 6—8 wieczorem. 

CHICAGO, ILL. 

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

Mieszkanie: Ofia: 

ESi N, Bsckmll St. 709 Htakss in 
Itl. Seeley 4945. Tel. lonroe 1677. 

RODZINY- Od 4—5 1 od 7—9 wiecz. 

Żaćnjeh 
wjgńrowł- 
■yek (ti 
n» poeU* 
r*ch. 

Tr«y Ekaprees — Pocili. na WechGd, w każdy 
dzień roku Pallmanowskie Waęotiy Sypialne 
przy wszystkich pociągach. Wagony dl* Trana- 
lontyneotainych Turystów opuszczaj* Chicayo 
trzy rwy w tygodniu: *• wtorki i soboty o 2:31 
po południu; w środy o 10:35 z no*. Z Chi- 
cago do Bostona baz przesiadania. Nowoczo» 
ud Wagony Jadalae w których daje eiQ obiady 
podług piana ooobowo—klubowego, z cenami cd 
»c do $1.00; jakote* obełusm a la carte. Bezpo- 
średnia komanikacya do Ynrt Wayne, Findlay, 
Cłrreland, JSri®, Bufi*lo, Rochester, SjracuBe, 
Słaghtmton, Scrantoo, New York, Boston i 
włlktrh miejscowości wschodnich. Raty zaw- 

ssb najniższe. Murzyni—portrorzy w uniformach 
ku ooztadz* wszystkich pollmaa — nasaźerów. 
Jećsll zamierzać!* udać si* na Wschód, zgłoście 
aft do aąlblitsxego Acsnta Biletowego, lub pisz- 
«*• 4o JOHN J. CALAHAN, Gen'l Agent, 

113 Adama tftM Chicago 111. 

Wypożyczam pieniądze aa ueble, fortcpl* 
any, konie wozy i t. p. spra- 
wiedliwym robotnikom. 

Jeżeli chcecie pieniądz? i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczam własne ewoje pieniądze na 

meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam ewarancyę, jeżeli 
chcecie, te waeze meble nie będą zabrane z domu, 
gdyż ja wypożyczam pleCiądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble f t. p. 
Jlojąapecyalnością jeet wypożyczanie od $20 ao 
$200 i mogę je wam dać tego samego dnia, w kt6- 

je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy- 
albo też tylko procent a suma może stać tak 

.> jak wam się będzie podobało. Jeżeli teras 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczę, 
albo ieżelibTŚcie chcieli zapłacić coście winni, to 

przyjdźcie do mnie 1 rozmówcie się ze mną, a 
przekonacie się, że ze mną łatwy jest interes do 

L FRENCB, 95 Deartorn SŁ 
fU) U. I. 30CALSKI. PoUH Klerk. 

Polski zakład daje 
najlepszą gwaran- 
cyę dobrego 1 
trwałego wykoń- 

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

stosowany. Dwie obszerne galerye to 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
tóżniają nasz interes od wszystkich in- 
nych zakładów, prędklem fotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 
Jtlnych. Ceny i 
dodatki są te sa- 

eoo w innych 
sakła* 

$5.00 Miesiecznie. 
Krztuszenie, splu- 
"Wi nie, opadnięcie 
gardła, powiększo- 
ne giuczoły im 

szyi, odbijanie się 
i nabrzmsenie po 
jedzeniu, znaczy Katan 
W gora/ych wypa<U 
kacb boleści w pier- 

^ liarli, krótki oddech, 
5 kamei i słabość są pier* 
P wezym oznakiem s'ł* 

chot. Te choroby n- 

stąpią pned Or. Deach- 
niuna Bczpośrcduią Me- 
todą Lcczcuia. 

uorooy isza 
nową Metodą Bu Schell. 

Ginrohv 0c7fl Leczą ból Słowy I nerwowość. 
VUUlUł/jr UWU usuwam ziarnka z powieków 1 
plamy przed oczami. Okulary wyżej od $2. 

F. A_. 3fack, 550 E. 55th St., miał plamy przed 
oczami, ból i zawrót głowy i łzy mu z ócz pły- 
nęły ; ja go wyleczyłem. 

Gus Max, 512 Marsh field Ave., wyleczony z dy- 
chunlcy i boleści w piersiach; także usunąłem o- 

gromno naręśniącia w nosie. 

Gwarantuję wyleczenie jeżeli możliwo. 
Egzaminacyu ł Porada Darmo. 

Dr. T. Deachman 
70 Dearborn Ulica, róąr RanJolph ul. 

Pokój Cty; woźcie elewator. 

Godziny ofisowe:—Każdego dnii od 10 rano uo 

6 wiecz. W Poniedziałki, środy i Piątki aż do 3 
wiecz. W Niedzielą do Sciej po południu. 

Przyjdźcie 
do mnie jeżeli cierpicie na Jakv 
kolwiek chorobą oka. Jestem 
doświadczonym okulistą, więc 

mogę wam przypasywać uu(jy- 
wiedne okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebne medycyny. 
Leczą choroby uózu. oczu, 
gardła i płuc, oraz wszelkie do- 
legliwości mężczyzn, niewiast 
1 dzieci. Egzamioacya darmo. 

proi. Dr. A. Ramser, 
456 Milwaukee At. blisko Chicago Ay. 
Gdzie koło 
1 światła siej 

obracają. 

Godz. oflsowe:—od fitej rano do 9tpJ 
wieoz. kaźdpgo dnia; w Niedzielą 
od Otej rano do 3ciej po południu. 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentys 

Dobrze wykonu- | 
je wszelkie pra- 

fc ce podług najno- j 
wszego systemu 

606 West 18ta ul. » Lania ulicy. 
Godziav oflsowe: od Sej rano do 9 wiecz. 

W Niedziele od S rano do 12 w południe. 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA, 

Doórze wykonnje n-8/.plkIo prar* portln? naJnoT* 
ezego eytt«mu, i po najniższej cenie. 

638 MILWAUKEE AYE. i CENTER. 
Godziny ofleowe: od 9 rano do 9 wiec*. 

W Niedziele oj 9 rano do 4 po pat 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

Ofisi mieszkanie: 627 Milwaukee Ay. 
GODZINY: Od S—12 rano. Od 2—5 po pot 

i po 7-mej wieczorem. 
— TELKFON MOJTROE 2480. — 

DR. ANNA L. KRYGIER, 
98 PARK ULICA, 

przy Wicker Parka. 

Godziny j Od 9 do 11 rano. 

"bfisowe: ( Od 7 do 8 wieczorem. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 9 rano do 8 wiecz. 

1791. DijislCDSt. 

gęgu Kiiojka Oczu 
w szpitalu Matki Boże] z Nazaretu 

róg JLcavitt ni. i Haddon A?c. 
W każdy Poniedziałek I Czwartek 

o godzinie J^3 ciej po południu. 

DR. F. H. BOOTH, 
281 W. JiORTH AYESUE. 

Telefon Honroe 605. 
Godziny ofisowe: rano do godziny 9:30, po 

południu od 12-1 i 5—7. 

Dr. T, Drozdowicz, 
LEKARZi CHIRURG, 

mieszkanie: 530 A?fii Ceatnf Ai« 

Godziny ofisowe: 
Od 9 do 12 rano 1 od O do 8:80 wleczona. 

Specjalista na choroby skórne, w«m> 

rjezne i moezo-płeione. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz i Chirnrg. 

441 Noble Sł. TeL Monroe 1554. 
Specyallsta we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ule- 
czą przyjdźcie do mnie. — Godziny ofisowe: 
do 9 r.vjo, od 1—9 wiec*. Proszę dobrze zau- 

ważyć nr. domu i przyjść wprost do ofisu. 

Używajcie 

METAL 
POLISO 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca i ochronienia go od 
rdzy. Butelka kosztuje tylko 5c. 
Na sprzedaż we wszystkich gro- 
serniach i składach żelaztwa. 

AYLING BROS/chicago. 
Firm* soładona tr roku ten. 

Pokrywacz Dachu. 
Ob«jrxy dach dar mc 1 powie ii* kosztować 
daje reperacja. Materyały na dach. 

OflM i tktad: 100-104 VF. Superior gU, 
Ttltfb* Mount m. bliskoCfel««* 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne tłómaczenle 

dla "Dziennika Chicagoaklego". 

(Dalszy ciąg.) 44) 
Ponieważ tena,z nie brakło .pieniędzy, przeto 

p. Kaskabel uzupełnił siwoje zapasy mąki, tłuszczu, 
ryżu, tytoniu, a szczególnie herbaty, której dużo 

się konsumuje w Alasce; zaopatrzył się również w 

szynki, konserwy mięsne, suchary i pewną, ilość 

konserwowanych pbarmiganów (:kur leśnych) ze 

składów kompanii rosyjsko amerykańskiej. Nie 

zabraknie im niezawodnie wody u dopływów Yu- 

konu, ale smak jej tylko poprawić było można do- 

dając cokolwiek cukru i wódki u Rosyan ulubionej; 
zakupiono zatem także dosyć cuk,ru i wódki. Co do 

opału, to chociaż można było liczyć na lasy, za- 

biano do "Pięknego Wędrowca" tonę dobrego wę- 

gla z Vancouveru; tonę tylko, a nie więcej, bo nie 
można było zanadto obciążać wagonu. 

Równocześnie dodatkowy tapczan wstawiono 
dc sialonu, który p. Sergiusfc uważał za wystarcza- 
jący dla siebie i zaopatrzono go w dostateczną po- 
ściel. Nie zapomniano o derach i owych skórlkaeh 

zajęczych tak obficie używanych przez Indyan w 

porze zimowej. W końcu na wypadek, gdyby po 
drodze miano robić jakie zakupna>, p. Sergiusz zao- 

patrzył się w owe szklane błyskotki, materye ba- 

wełniane, tanie nożyki i nożyczki, które zastępują 
monetę w handlu zamiennym kupców z 'krajowca- 
mi. 

Ponieważ można było liczyć na to, że napotka 
się zwierzynę i drobną i grubą, gdyż w owych oko- 

licach dużo jest jeleni, zajęcy, kuropatw, gęsi i in- 

nego ptactwa, przeto zakupiono też dosyć prochu 
i śrótu. P. Sergiusz nawet znalazł dwie strzelby i 

karabin, które uzupełniły arsenał "Pięknego Wę- 
drowca." Był on celnym strzelcem i z przyjemno- 
ścią będzie polował z przyjacielem swym Janem. 

Nie należało również zapominać, że szajka Ka- 

rnych może gdzie grasowała w okolicach Sitki, że 

należało być przygotowanym na jej napaść i w da- 

nym razie przyjąć ją tak, jak na to zasługiwała. 
— Co do tego rodzaju gości, — zauważył pan 

Kaskabel, — to nie zasługują oni na inne powitanie, 
niż kulą w pierś. 

— Chyba że nadarzy się sposobność powitania 
ich kulą w łeb — dodał Clovy nie bez słuszności. 

Słowem, dzięki handlowi prowadzonemu 
przez stolicę Alaski z różnemi miastami w Kolum- 
bii i portach na Oceanie Spokojnym, p. Sergiusz 
i towarzysze jego mogli zakupić, nie płacąc cen zbyt 
wygórowanych, wszystko co im się wydawało po;' 
trzebnem w długiej podróży przez kraj dość pusty. 

Przygotowania te pokończono dopiero w przed- 
ostatnim tygodniu czerwca i postanowiono wyru- 

szyć 26go. Ponieważ nie mogli marzyć o przebyciu I 

przez cieśninę Berynga, nim najzupełniej zama- 

rznie, przeto mieli przed sobą dosyć czasu. Trzeba, 

było jednak brać w rachubę możliwe zwłoki i nie- 

przewidziane przeszkody i lepiej było przybyć za 

wcześnie, aniżeli za późno. W; Port Clarenće, na 

samem wybrzeżu cieśniny, mieli odpocząć i ocze- 

kiwać chwili sposobnej do przeprowadzenia się na 

wybrzeże Azyi. 
Cóż tymczasem porabiała młoda Indyanka? 

Rzecz bardzo prosta: pomagała pani Kaskabel z 

wielką sprawnością w przygotowaniach do podróży. 
Poczciwa ta kobieta pokochała dziewczynę jak mat- 

ka, kochała ją już jak Napoleonę i z każdym dniem 

więcej się przywiązywała do drugiej swej córki. 

Każdy też sprzyjał serdecznie Kajecie i nie ma wąt- 
pliwości, że biedna dziewczyna tak była szczęśliwą, 
jak nigdy być nie mogła pomiędzy wędrownymi 
szczepami, pod namiotami Indyan. Każdy doznawał 

smutku na myśl, iż zbliża się czas rozłączenia się 
rodziny z Kajetą. Ponieważ jednak była samotną na 

świecie, to czyż nie powinna była pozostać w Sitee, 
skoro opuściła §wych ziomków w wyraźnym celu 

przybycia <la tego miasta i wstąpienia do służby, 
chociażby pośród przykrych warunków? 

— Z tem wszystkiem, — mawiał nieraz p. Kas- 

kabel, — jeżeliby miluchna ta Kajeta, o nlało nie 

powiedziałem "moja" Kajetka, miała zamiłowanie 
do tańca, to kto wie, czy nie należałoby jej zrobić 

propozycyą? Czy nie byłaby to śliczna tancerka? 
A jakże zgrabnie wyglądałaby na koniu, gdyby 
chciała wystąpić w curku! Założę się, że jechałaby; 
jak centaur! 

f. Kaskabel wierzył bowiem w to święcie, ze 

I centaury znakomicie jeździli konno i byłoby niebez- 

pieczną rzeczą z nim sprzeczać się o to. 

Widząc Jana wstrząsającego głową, gdy ojciec 
jego tak się wyrażał, p. Sergiusz zrozumiał dobrze, 
iż poważny, milczący młodzieniec nie podzielał 
wcale ojcowskich zapatrywań na akrobatyczne pro- 
dukcye lub inne rozkosze życia wędrownego arty- 
sty. 

W ogóle dużo myślano o Kajecie, o tem co z 

nią się stanie i jakie ją czeka życie w Sitce, a nie- 
bardzo przyjemne to były myśli, — kiedy w przed- 
dzień wyjazdu p. Sergiusz wziął ją za rękę i przed- 
stawił ją całej rodzinie zgromadzonej, mówiąc: 

— Moi przyjaciele; nie miałem córki, ale teraz 

mam ją; mam córkę przybraną! Kajet zgodziła się 
na to, aby mię uważała za ojca i proszę was o ma- 

ły kącik dla niej w "Pięknym Wędrowcu" 1 

Okrzyki powszechnej radości były odpowiedzią 
na to oznajmienie i uściski posypały się na "kocha- 

ną Kajetkę". A radości, z jaką ona zfe swej strony 

przyjęła propozycyą, wprost nie da się opisać. 
— Masz pan dobre serce, panie Sergiuszu 1 — 

zawołał Kaskabel nie bez wzruszenia. 
(Ciąg dalszy nastąpi.) 

J I SEWER. |," 
'j 

STABZY I MŁODZI. 

CZĘSC PIERWSZA. 

I-' 
Ciemne chmury, piętrząc się jedne na drugie, 

osłaniały horyzont. Parno było, ponuro i strasznie. 
Zdawało się, że przerażona ziemia słucha, jaki jej 
niebo zgotowało los. Błyskawice przelatywały jak 
węże, po których "jeszcze straszniejsza ciemność pa- 
nowała. 

—Nikogo—pusto. Sądzićby można,że ziemia i nie- 
bo w pierwocinach^tworzenia gotują się do boju obyt 
i przyszłość. Ziemia milczy, idąc koleją 'swych prze- 
inaczeń, a niebo za wykradzioną tajemnicę życia 
mści się i przeklina. Nikogo — cicho i dlatego smu- 

tno, jak przed ogłoszonym wyrokiem, lub na progu 
nicości. 

Daleko, daleko, gdzieś na skłonie widnokręgu, 
grzmoty, podobne ciężkim westchnieniom, przery- 
wały ciszę; tuż za niemi przemknął wiatr, niosąc 
znakiem życia dobrą nowinę. Liście drzew przywi- 
tały go drżeniem radości — krople deszczu zaczęły 
cicho padać. Niebo łzami litości i przebaczenia da- 

rzyło na świtaniu ziemię; przebaczenia i litości w 

tej ciężkiej walce o byt, która jest prawem przyro- 
dy, a przeznaczeniem ludzi i ludów. 

Na bitej drodze, z za wzgórza, wśród mgieł 
oświeconych różową jutrzenką, zamajaczał czarny 

punkcik; zbliżał się, a z biegiem powiększał. Tur- 

kot kół i odgłos kopyt koni przerywał ciszę 
Nareszcie słońce' rzuciło snop światła, ziemia się 
uśmiechnęła do słońca, zasłony spadały jedne po 

drugich. Zieleń i perły — tęczowe blaski i zapach 
— rodzimy zapach polskich lasów i łąk, świergot 
polskich ptaków i piękność polskich krajobrazów, 
roztoczyły się, kąpiąc się w świetle wschodzącego 
słońca. 

Młodzieniec siedzący na wózku zrzucił burkę 
— odetchnął całą piersią, powstał, oparłszy rękę na 

ramieniu woźnicy i patrzał. 
Woźnica wskazał biczem, mówiąc: 
— Tam, tam, paniczu: przecie już~widać. 
Młodemu człowiekowi serce zaczęło bić, wytę- 

żył wzrok, zatrzymał oddech i zaledwo mógł doj- 
rzeć na wzgórzu, wśród fijolctowych barw i ciem- 

nych drzew białe ściany, resztę dorysowywała mu 

wyobraźnia. 
Stary fornal zaciął konie, wózek potoczył się, 

młodzieniec usiadł, patrzał i dumał: pewno rozko- 

sznie, bo z za ciemnych warów wyglądał szczery, 
serdeczny uśmiech. 

Musiał być marzycielem — mówiły o tem nie- 

bieskie, duże jego oczy, szerokie czoło i tęskny wy- 
raz twarzy; lecz musiał być również namiętny i 

wrażliwy, nozdrza miał nieznacznie rozwarte, a 

misternie wykrojone- usta. 

Konie biegły wyciągniętym kłusem, spiesząc 
się do domu. Stary fornal półgłosem z niemi roz- 

mawiał, młodzieniec chwytał powietrze całemi pier- 
siami. Jechał z daleka — z daleka wiosna go nasza 

czarowała. 
Stary ściągnął lejce, konie stanęły. 
— Granica paniczu — odezwał się—a odtąd aż 

.do dworu i za dworem ojcowizna. 
— Jedźcie sami, Jakóbie — zawołał panicz, wy- 

skoczył z bryczki i prosto ścieżkami wśród zbóż i 

traw, biegł do dworu na wzgórzu, świecącego z po 
za starych drzew białemi ścianami i błyszczącego 
blachą wysokiego dachu. 

Jakób popatrzał na panicza jakoś słodko i rze- 

wnie. 
4 

— A biegnijże, biegnij, mój Adasiu, bo ci serce 

wyskoczy — mruczał; ruszył lejcami, niecierpliwe 
konie poskoczyły naprzód. \ 

Odgadł stary. Adasiowi serce chciało wysko- 
czyć. Smukła jego postać sunąc po krętej ścieżce, 
znikała w dolinach i wynurzała się na wzgórzach, o- 

toczona słonecznemi blaski, purpurą i złotem. Mło- 
dzieniec biegł, patrząc na białe ściany okazałego 
dworu. Biegnąc, zatrzymywał się po drodze dla 
nabrania powietrza, rzucając ciekawe spojrzenia na 

zasiewy ozime i wiosenną uprawę. Zamyślił się 
nad łanem pszenicy, nawet westchnął, za chwilę je- 
dnak uśmiechnął się z pewnością siebie i poszedł 
dalej. Dotarł nad brzeg parku, przeskoczył otacza- 

jący g"° rów, przesunął się przez gęstwinę i szeroką 
aleją dostał się na kamienne schody dworu. 

Cisza panująca dokoła, przestraszyła go, za- 

pomniał o czasie. Był pewny, że matka i ojciec, u- 

bóstwiana przez niego matka, otoczona córkami, 
będzie go czekać i witać na ganku. Spojrzał na ze- 

garek: godzina piąta — uśmiechnął się smutno i ci- 
cho zeszedł na dół. 

W ogrodzie odmowiał ranne pacierze pan Wa- 

lenty, kolega wojskowy dziada Adama, przyjaciel, 
emeryt i stary sługa. Trzy pokolenia jednej rodzi- 

ny wychował. Przywitanie było serdeczne i długie, 
wzruszony staruszek chciał łzy pokonać cisnące mu 

się do oczu i dlatego dławiło go coś w gardle; nie 

mógł przyjść do słowa, tuląc drżącemi rękami swe- 

go ulubieńca. 
— Tyżeś to, mój Adasiu? Ty, z za dziesiątej 

granicy, z za piątego morza? Wiele ja łez wylałem 
za tobą, wiele pacierzy wysłałem do nieba!.... Tak 

prędko, tak nagle zajechałeś! nie spodziewaliśmy 
się wcześniej cię zobaczyć jak w południe. Wszyscy 
w domu śpią. I nie budź ich. 

Staruszek popatrzył na młodzieńca. 
— Jakeśto zmężniał, wypiękniał; wąs czarny... 
Stanął, i przytykając dłoń do czoła, znowu za- 

czął patrzeć. 
(Gąg dalszy nastąp^)] 

Dr. Wcintrrinb, 
Wiedeńflki Specyalista. 
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BACZCIE WYLECZENI 
Czy jesteście zniechęceni dlatego źe nie możecie odzy- 

skać f> we stracone zdrowi*!' Czy wydaliście wiele doi.i rów nn 

medycyny 1 dokrorów? Czy eternicie z dnia nu dzień ber 
doznania ulgi? Jeżeli Uk, to przyjdźcie do unie u ja wam 

pokażą juk n>o£Q 

B2T Leczyć wns abyście /ostali wyleezeni. "rS2. 
W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn i 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez innycli doktórów, 
aniżeli jakikolwiek inny specyallsta w Chlcajjo. W moim o- 

fisie umieszczone Rn najnowsze i najlepsze aparaty elektry- 
czno i chemiczno. Wszystko co pieniądz kup'/, limie, i co 

zostało uznanem jako korzystne tutaj 1 w Hurople dla lecze< 
"" nia chorych ludzi, można wiu/.iw mnwww»-i .. j. 

strony nie szczędzą czarni, Ptarania ani kosztu abv was zupełnie wyleczyć. Chcą aby każda o- 

sobą ciereiąca na jakąkolwiek chorobą przybyła do mojego ollsu na prywatną i poufną naradę; 
nic w.tb kosztowne nie będzie, n ja przekonam was Ze jestem w etanie wyleczyć wmb ubyScl# 
pozostali Wyleczeni w krótkim czasie. 

Jożeli cierpicie n Ciii>rnliQ Żołądka, Wątroby lnh N^rek, nie czekajcie, ho moZecie dostać 
raka wtedy juz niema ładnej pomocy. Wyleczy was bezpiecznie, niezawodnie i szybko. 

Snehntjf— tą przestraszającą chorobą", która zabija więcej ludzi w jednym roku aniżeli 
wszystkie inne choroby razem wzięte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, pazu 
Oiy-tizoiinonego. Jedna próba p<>k*2* wam jak tego dokonać moZna. System jest pokrze- 
piony, czujecie eią rozweselonymi, oddychacie lepiej? kaszel ustąpuje, i po czasie jebtoicie 
zupełnie wyleczeni. 

Jo.st to nnjwlększy wynalazek bieżącego stulecia, i tyll.o 
ja sani yf Chicago mam maszyną do irjrablanla tego graza. 

^ 
Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział że dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wleln 

którym przeznaczono śmierć. 
t'!inr<il)v Niewiast— ból w plecach, opadanie macicy, białe oplawy, nleregularcość i bole- 

ści w bokach leczą bez operacyi na zawsze. 

Specjalne i 1'rynutne Choroby Mężczyzn leczą szybko 1 sekretnie. Nienaturalno wymiotr, 
bolesno i cząate puszczenie uryny, utrata męskości, są dolegliwości które prądko ustępują 
mojern leczeniem. 

Wsijstkie ('(ironiczno Choroby, bez względu aa to czy aą zastarzałe lob uporczywo, wy- 
leczą bezpiecznie i na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFTSOWE; Codziennie fid 0 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, śro- 
dy i Piijtkl od i) rdno do ^8-tej wieczorem. W Niedzielą od 10 rano do 12 w południe. 

UH. WBIKTTRAUB. 
Jedyny Polski Speeyalista w Chicago, 

195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 
Wchód na Wabash Ave. Weźcie elewator na 5łe piętro. 

ZK ZŁOAKhJI >VK WIKŹt. 

BÓL GŁOWY. 
Ból głowy, nerwowość, ból w źrenicach, zawrót 
i t. p. Eą to skutki rozmaitych wad ocznych, 
które w większości wypadków naprawione być 
mogą przez dobrze dopasowane okulary. 

Zastósowanie nic nie kosztuje. 
Doskonale dopasowane okulary 6ą tak 
tanlemi jak bezwartościowe gotowo 
okulary przez niedoświadczonych do- 
pasowane. 

SCHROEDERA OKULARY 
pomagają, bo przez umie- 
jętne zastóaowanie do- 
brze pasują. 

*465-467 
Milwaukee ąve 

— cor. chicago /im 
Godziny oCeon-e: od 9 rano do 9 wieczorem. 

W 1'iijtki do 7 wieczorem. W Niodnie- 
lą od 10 rano do 1 po południu. 

wiprzpttiriniarh bbhk 
f 15 li L m w is £i I fi i u u 19 (r<•—«"* *> 
J, L -.JvzJ3ai ^ b u w \WHBI3WłW(2li 2«dnogo cięcia ani bila 

Chcą wyleczyć knżdo^o mąZczyzną cierpiącego na VaricoceIe, Strykturą, farailiw* Zakp- 
ienie Erwi, Osłabieni© Nerwowo, Hydrocele, albo Choroby Miądaykroczft. 

Tą korzystną ofertą robimy dla wszyuUieh tych, którzy wydali swojs plscildze dla 
wyleczoula Elą buz enutku, opróc- tego, aby udowodnić wszystkim tym, ttóriy Byli le- 
czeni przez tuzin lub wiącej lanych doktorów lecz bez stcutkn, £• ja mam jedyny sposób 
za pomocą którego Was raz na zawszs wyleozą. 

Nie płaćcie za niewyleczenie tylko za wyleczenie. 
Doleeliwoflci toladka. wątroby 1 nerek, choć bardzo nawet zaatarzało. ataaowczo wylsczą. 

PŁUCA. 

Kt6rzy cierpią na dychawicą, 
bronchltis lub suchoty stano- 
wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
wanie Oxallnoweffo Gazu. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko 1 raz 
na zawsze i to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

Wyieczan na stale 

Specyallft* 
Chorób Kobiet 

1 Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Znlienie macicy, bil w plocacM j 
białe upławy, wyleczone na eta- j 
łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne, Jałto to: kjo* 
ety, wrzody, utrata wlotów ito. 

Ja wasz wyleczy raz na 
zawsze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. | 
DR L El Z5WS 2*7 W. Madison Street, rog sangomon, n 

...' i* OHIOAGO. I 
GODZ. OFISOWB! Od 8:30 rano do 9t*J wlecz. W Nledz. od 9t»j rano do 7me] wtocz. g 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY SPECYALISTA, który gwarantuje wyjeczyć chore octy, zał- 
zawione oczy 1 ichorziłe powieki, głuchotę, trudny słuch, aznm v u- 

•zachL katarjioja i jjardtŁ i wydzieliny r. uszn, ber, względu na to komu 
(*ą aja aaato wyioczyc. uuraounuojiiBi uauuaui, ^ 

Klinik*: 261 LINCOLN AVE» Godg. oflAmre: 010 — 12w pot; o<12 — 4po pot; od»— Swltf 
W Niedzielą od 9—13 w południe. 

!IPC2>3E^..25LX5-£L -U-A-Jb-ŁHMCd^- 

DR. P. F. WY3HAHIEG, Polski ueniysta, 
865 Milwaukee Ave... 0 "nVSbotcco., 

poleca eią Szanownej PoJsklej Publiczności. Wykonuje 
wszelkie prace w zakres dentvetyczny wchodzące po cenach 
umiarkowanych, trwale 1 pod gwarancją. Godziny ofisone od 
*49tpj rano do Vi01ej wieczorem. W Niedzielę dc godzin;- ScirJ 
po południu. 

— ■■■■■■■■■■i ULi.wiwm 

Bi3. Tekla M. ■ Maturayńska, 
Pierwsza Polska deitistła w tmcasc. 

Milwaukee róg- Ashland Ares. 
CONTINENTAL BI,DO. i 

l Polecam j1$ BiatiowneJ Poltrflej Publiczności. Wrrr>\. 
t kle praco wykonują pod luj; najnojmcjo cystern u 1 gv, i» 

ftrantują takowe. 
Z Godainr oflsotre od 0 raco do 8 wleczorera. 

V NIEDZIELĘ 4o jodtlay 4-«J po połcdsl*. 

DR, B. KLARKOWSKI, 
14G W. BŁACKHAWK ULICA, róg Cleaver St. 

Godziny ofisowe: do 10 rano, od 2 do f 
po południa i od 7 do 9 wieczorem. 

TeJofon Monrne 18SO. 

W Szpitalu 1 Klinice iUiDoio, roę nai- 

sted i Washington Blvd. w Środy l So- 
bót* od 2 do 3 ropołudnin. 

:osf&. ar. b. LZKnsKLE 
DENTYSTA, 

ffntlonal Błock,róg Milwaukee Are. I 
Dirision al. Wchód od 192 W. Dirieion uL 

Wsrelkij robotą wykonuje podług najnowszeco ■yst* 
mu. Gw rautuje zndowolonie. Ceny umiurkowano. 

GODZINY od flej rimo do Sej wieczorem, 
W Niedziele do 4e) do Doiudnla. 

PASY KA RUPTURj 
Polscy uslngi Polaków. 

można teraz ea połową eony kupić wprott 
z fabryki. Zastosowanie 1 zbatinni" przez 

v najdoś wlsdczeńszych bandaży stów d la dam 
1 mężczyzn Jest bezpłntn*. Przeszło* '0,0:0 cado- 
u clonych iostnmerów obecnie noszą nasze pas*. 

HOTTINttER TRUSS FACTOHT 
465 HtLTYAOKKK ATKNUK, ró* Cblcaj>o Arenue., «U PIWO. Jeatcie r.icw«iore«i. 

Otwarto codziennie od Otej rano do OteJ wieczorem. W niedzielę od 9tej rano do "nioj w leczoren. 

Ogłaszajcie się w Dzienniku Chicagoskinu 


