
Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. 

Dr* marla Dowiatt, 
728 W. 18ta Ulica, 

Telefon 7083 Canal. 

J. J. Gołembiowski, 
LEKARZ i CHIRURC. 

'SPECTALlSTA CHOEÓB WEWSliTliZSICH. 
OFISA: 

1^9 W. Divlsion nL 699 Noble ulica, 
Milwaukee Ave. róg Blackhawk ul. 

OODZETT 0TI90WE: 
Od 8—10 rmno, Od 10—12 rano, 

1 #d 7—0 wieczorem. 1 od 5—7 wieczorem. 
Monroe 808. Tel. Monroe 495. 

Telefon Monroe 885. 

DR. F. KALACINSKI, 
638 Noble Ulica, 

róg Bradley, 
.OPISOWE: 

»10 rano. Od 1 do 3 po n-nminn 
i od 7 do 8 wlecz. CHICAGO. 

Ml. ANNA L. KRYGIER, 
! 98 PARK ULICA, 

przy Wicker Parku. 

Godziny ( Od 9 do 11 rano. 

Isowe: ] Od 7 do 8 wieczorem. 

JIKA CHIRURGICZNA, ( Wtorki i Pi* 
$19 W. Sarriton Str. ( tki o 9 rano. 

Dr. W. i. Knflewski, 
Pokfy 101S COLUMBUS MEMORIAŁ BLDCf. 

108 State SŁ. róg Washington. Godziny: 10 do 12 
przed poi. Tel. Central 3613.—Auto S6i7. 

7S4 W. Ma ULICA. Godziny: 2 do4po poł. 1 
T do 9 wieczorem. Tel. Canal 73. CHICAGO. 

Talaion Canal 1157. 

I Dr. E. F. Napieralski, 
Lekarz i Chirurg. 

Eezydencja i ofls 

• 682 W. 18-ta Ulica - 

pon. Ashland i Paulina UL CHICAGO. 

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

Rezydencja: 470 W. DIYISTON ULICA, 
Tel. Weet 6S9. Ofl?: S29 Milwaukee At®. Godz 
Ofls.:Odldo21ed7doSwlecz. Tel.Monroe893. 

Oflg: 165 W. Blackhawk Str., rójf Holt Ave. 
Godi. Oflaowe: Od S do 9 rano. Tel. Monroe 3-!2. 

Telefon 1031 ETalsled. 

Dr. H. Pietrzykowski, 
638 Milwaukee Avenue, 

róg Center Atc. 

AOSZun x do 10t*1 rano, 
od Ssej do 9teJ wlecz. CHICAGO. 

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

r '^iV*KWiUKEE ATENTJE. 
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano 

do 9 wieczorem. 
TELEFON 1652 MONROE. 

CSŁ. T1BDS 635. 

Dr. M. J. Stupnicki, 
3121 S. Morgan St. 

Godziny Oflaowe: 
Od 10 do 12 w pohidnle, JL ChlCfl^O. UL 
1 od 6 do 3 po południa. 

Dr. Jl. Szwajftart, 
iftos 
i a 

0 iii 1 miwzkamie: 
X. Ashland Are. 

Róg Bljtcfchftirk ni. 

TeL Xonro« 10S9. 
Godziny: 

Do 10 przed połudn., 
1 po 0 wieczorem. 

4 Szpitalu Nazaretanek o 10 przed poL 

r*l. to mieszkaniu 484 Jfonrot. 

Ir. J.A. TRAIN, Lekarz i Chirurg 
0£1« 1 niaszkanie: GODZINY: 

6MX0BŁE ul. | 83»p"ripSf.'& 
Bój Ia^iaham Ul. 1 od 0—8 wieczorem. 

CHICAGO, IŁL. 

| T. I. Xelowski, M. D. 
byty lekarz w Szpitalu Nazaretanek. 

Mieszkanie: O fis: 

634 H, SotallJL 799 Hilsatkss i?> 
Teł. Seeley 4945. Tel. Booroe 1577. 

GODZINY: Od 4—5 i od 7—9 wlecz. 

B 
Używajcie 

METAL 
POLISH 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca 1 uchronienia go od 
rdzy. Batelka kosztuje tylko 5c. 
Na sprzedaż we Wszystkich gro- 
serniach i składach żelaztwa. 

AYUN6 BROS. chicaga 

Polski zakład daje I 
najlepszą gwaran- j 
cyą dobrego i J 
trwałego wykoń- 

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

stosowany. Dwie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają nasz interes od wszystkich in- 
nych zakładów, prędklem fotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny 1 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & CO., 
589 Milwaukee At. 

JOZEF BRONDEB. 
polski zarządca. 

i n^ii^nin do mnie Jeżeli cierpicie na Ja^ą- 
I rl/wID/niR kolwiek ctiorotą oka. Jestem 

JJ doświadczonym okulistą, więc 
mcgęwam przypasować ocpo- 
wiedne okulary (od 1.00 wy2*J) 
albo dać potrzeba® medycyny. 
Laczą choroby uazu, oczu, 

?:ardła i płuc, oraz wszelkie do- 
eęliwości mężczyzn, aiewiast 

i dzieci. Egzamlnacya dumo. 

Prof. Dr. A. Ramser. 
I 456 Milwaukee Av. blisko Chicago AT. 

Gdzie koło 
i światła sią 

obracaj*. 

Godz. oflsowe:—odfltej rano do 9tej 
wiecz. każdego dnia; w Niedzielę 
od SJtej rauo do 3cioj po południu. 

Dr. T. Drozdowicz, 
LEKARZ I CHIRURG. 

aue*zi*nie: ^0 Hill?i3a29 A?9i Centn? Aft 

Godziny ofisowe: 
Od 9 do 13 rano i od 0 do 8:30 wierzorta. 

Specjalista na choroby skórne, w«m> 

rjczne 1 moczo-płaione* 

Dr. Geo. HuISa 
Polski 
Dentysta 

Dobrze wyKonn- 
je wszelkie pra- 
ce podług najno- 
wszego BV9temu 

i po najniższych cenach. 

606 West 1S<» ul., 
Godziny oiisowe: od Sej rano do 9 wiecz. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

DR. N®. SCHRAYER, 

Doorze wykonuje wszelkie prace poaius nsgnan* 

ez-go systemu, i po najniższej cenio. 

533 MILWAUKEE AYE. i CENTER. 
Gcdzioy ofisowe: od S rano do 9 wiccz. 

W Niedziela oa 9 rano do i po pol 

Dr.Ciias. P. Gieraltowski, 
LEKARZ I CHIKUKG. 

3156 S. Morgan ul., róg 32giej ul. 

Telefon S83 TanJs. CIIICAGO. 

r.nn7i\'v. 5 12 do 1:20 po południu. 
^ od(}:30 d0 7:3o wieczorem. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

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

I po 7-mej wieczorem. 
— TF.Lfc.FOX JIOJTBOE 2430. — 

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

Ml Noble Sł. Tcl. Monroc 1554- 
Spccyaiista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ulo- 
c/ł przyjdźcie do innie. — Godziny <>flsowe: 
do 9 r.ino, cd 1—9 wieer. Proszę dobrze zau- 

ważyć nr. domu i przyjść wprost da ofisu. 

DR, J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od U rano do 8 wlecz. 

: 1791. DiyisionSt. ĘSaST*- 

DR. Fi H. BOOiH, 
S81W.NOJELTH AYE3UE. 

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

południu od 12-1 i 5—7. 

Stan. S. Walkowiak, Adwokat. 
Ofia: 803 Atuood Bldg., róg Clark i Madison. 

Mieszkanie: 861 S. Carpeoter cl. 
Telefon w ofisia Telefon w domu 

Main 1658. łlouroe 1144. 

Praktykuje we wszystkich sądach. Ofiaruje 
nre naługi w e prawach o odszkodowanie przo- 
dw kompaniom. 

J. F, ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z naj- 
lepszerai siłami 
anierykańskiemi. 

120 E. Randolph St. «te Piętro, 
Telefon Main 3G70. 

Wieczorom: 9206 Coaomercial Ave- 
Telefoa South Chicago 143 albo i:053. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pofcoje 1210-12—14, Schiller Buildlns, 
109 Kaudolph St., Cliicajo. 

_ t Central 5311. 
Telefony ̂  ^utom-tiic 5202. 
Mieszkanie: 609 N. AS1IL15D ATŁ 

Teodor Stensund, 
ADWOKAT dla 

Milwaukee Ayenue State Bank 
udziela porady od godziny 9 do 4 po poładniu 
(w Poniedziałki aź do S wieczorem) we wszel- 
kich sprawach sądowych, a zwłaszcza o od- 
szkodowanie przeciw kompaniom. Takie 
sprawdza i zatwierdza testaiaenta, i zabiera 
tranzakcye reainościowe. 

OF1S W BANKU, 
róg Milwankee are. i Carpenter ul. 

N. L. PIOTROWSKI! 
ADWOKAT, 

Ashland Biock 
NAD BANKIEM — POKÓJ 8CT. 

—Telefon Ccatnl €03. « II 

Mieszkanie. 74-'5 DICKSON ULICA, i 

F. W. koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwooa Jbiag. j 

Ciarki Madison al. 
Pokojo 001-903. 

Telefon Main 3C38. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee At* 
Tel. Ealsted 1816. 

WM. TIIMERBOFF, 
Fabrykant /jurt i t\ Skład hurtów. 

CYuAK sŁ&sffifc liawańskich \ tazego tytoniu 

1112 N. Kedzie Ave., 
CHICAGO, ILLINOIS. 

JULIUSZ VERKE. 

Cezar Kaskabel. 
Sp^cyalne tiómaczonie 

dla "Dziennika ChicagoBkieso". 

(Dalszy ciąg.): ii*!* 50) 
Po dwudziestogodzinnym pobycie we forcie 

Selkirk, Kaskabelowie pożegnali się z Indyanami i 
agentami, unosząc miłe wspomnienia ze swego pier- 
wszego zatrzymania się nad brzegami rzeki. Mieli 
teraz iść wgórę rzeki Pelly po drodze nieco nieró- 

wnej, na której niemało konie się znużyły. W koń- 

cu, dnia 27 lipca, 17 dni po wyruszeniu z fortu Sel- 

kirk, "Piękny Wędrowiec" dostał- się do fortu Yu- 

kon. 1 

ROZDZIAŁ XIII. 

Pomysł Kornelii Kaskabel. 

"Piękny Wędrowiec" przebył na prawym brze- 

gu rzeki przestrzeń podróży pomiędzy fortem Sel- 

kirk a fortem Yukon. Rydwan to zbliżał się, to 

oddalał mniej lub więcej od rzeki, ażeby uniknąć li- 
cznych zboczeń, nz\ jakie narażałby go bieg rzeki w 

skutek swych wielu zakrętów, a miejscami i mo- 

czarów trudnych do przebycia. Tak przynajmniej 
przedstawiały się rzeczy po tej stronic rzeki, bo na 

iewym brzegu niskie wzgórza otaczają dolinę i cią- 

gną. się na północny zachód. Byłoby może trudno 

przedostać się przez kilka małych pobocznych rze- 

czek Yukonu, a między niemi przez rzeczkę Ste- 

wart, która nie ma żadnego brodu, gdyby właśnie 

w tej ciepłej porze roku stan wody nie był niski, 
nie sięgający do kolan. 

Ale nawet i wtedy Kaskabelowie byliby się nie- 

raz znaleźli w niemiłym kłopocie, gdyby nie Kaj fi- 
tą, która była doskonale obznajomioną z doliną i u- 

miała wędrowcom wskazywać właściwą drogę.. 
Było to istotnie szczęściem dla podróżnych, że 

przewodniczkę mieli w młodej Indyance. Ona zaś 

również czuła się uszczęśliwioną, że mogła się 

przysłuż)-ć nowym swym przyjaciołom i radowała 

się z tego, że znalazła dla siebie ognisko domowe, 
a w pani Kaskabel niejako tkliwą matkę, której u- 

ściski kazały jej zapomnieć, iż była sierotą! 
Okolica dosyć była lesistą w środkowej swej 

części, a tu i owdzie nieco się wznosiła ponad ogól- 
ną powierzchnię, a przedstawiała widok odmienny, 
niż otoczenie Sitki. 

surowy tutejszy Klimat, pusruu pod- 

biegunowa zima trwa ośm miesięcy, bardzo już o* 

granicza wegetacyą. Z wyjątkiem nielicznych topól, 
których wierzchołki wyginają się w kształcie łuku, 
jedynymi przedstawicielami woniejących drzew v/ 

tych stronach są świerki i brzozy. Oprócz nich wi- 

dać^jeszcze tylko nieliczne gromadki owych me- 

lancholijnych, skarłowaciałych i bezbarwnych 
wierzb, tracących bardzo szybko swe liście poęt 
tchnieniem Morza Lodowatego. 

W ciągu swej podróży z fortu Selkirk do for- 

tu Yukon nasi myśliwi dosyć byli szczęśliwi i nie 

potrzeba było naruszać zapasów dla opędzenia dzień- 

nych potrzeb wędrowców. Zajęcy jeszcze było 
o tyle, ile tylko chciano, a prawdę powiedziawszy 
stołownikom zaczęła się już trochę przykrzyć ta 

potrawa. Ale jadłospis bywał urozmaicony także 

pieczonemi gęśmi i dzikiemi kaczkami, nie mówiąc 
już o jajach tych ptaków, których gniazda głęboko 
w dzitipłach ukryte umieli nader zmyślnie odkrywać 
Sander i Napoleona. Kornelia zaś posiadała tyle 
przepisów do przyrządzania jaj, — z czego się 
szczyciła, — że umiała coraz to odmienne robić 

przysmaki. 
— Ależ 'to na honor kraj, w którym żyć można 

tanio! — zawołał pewnego dnia Clovy, załatwiwszy 
się z ogryzaniem kosteczek przepysznej gęsi. — 

Szkoda, że nie jest położony we środku Europy al- 

bo Ameryki! 
— Gdyby się znajdował pośród gęsto osiedlo- 

nych okolic, — odrzekł p. Sergiusz — to prawdopo- 
dobnie nie byłoby w nim tyle zwierzyny. 

—Chyba że....— zaczął Clovy. 
Ale spojrzenie jego pana zamknęło mu usta i 

nie dozwoliło zrobić niedorzecznej uwagi, która mu 

się niezawodnie cisnęła na usta. 

Jfodczas gdy płaszczyzna oDiuowaia w zwie- 

rzynę, należy również zauważyć, że strumyki i 

rzeczki poboczne Yukonu dostarczały doskonałych 
ryb, które Sander i Clovy łowili swemi wędkami, ?. 

szczególniej szczupaki. Jedynym kłopotem, a ra- 

czej przyjemnością było, że mogli oddawać się ry- 
botostwu dowolnie bez dalszych trudów, gdyż ani 
centa nie trzeba było nigdy za to płacić. 

Co do wydawania pieniędzy, to Sandera nie za- 

bolałaby o to głowa bynajmniej! Czyż nie było pe- 

wną rzeczą, że Kaskabelowie będą mogli kiedyś 
spędzić swój wiek sędziwy pośród wygód i dostat- 

ków, dzięki jego szczęściu? Czyliż nie posiadał swej 
sławnej bryły złota? Czyż nie przechowywał w ką- 
ciku rydwanu jemu tylko znanym, owej bryły zna- 

lezionej w lesie Cariboo? O tak, i do dnia dzisiej- 
szego chłopak umiał o tyle panować nad sobą, aże- 

by przed nikim z tego się nie zwierzać i czekać cier- 

pliwie na sposobność spieniężenia swojego skarbu. 

A wtedy, jakże dumny będzie, że będzie mógł się 
poszczycić takim majątkiem! Ależ nie: taka myśl sa- 

molubna, ażeby majątek ten za swoją własność u- 

ważać, nie postała w jego głowie 1 Dla rodziców 

tylko go przechowywał i skarb ten 

wynagrodzi im obficie rozbój na nich <k$conany w. 

wąwozie Sierry Nevady! y ; 
Kiedy "Piękny Wędrowiec" dostał się do-|ortu 

Yukon po kilku niach upalnych, wszyscy;' 
naprawdę byli znużeni. Postanowiono tedy zą|>$gjić 
tam cały tydzień. 

i(Ciąg dalszy stąpi.)] 

7^~ X 

STARZY I MŁODZI. 

\JI. ro wieść. JL_£ 
(Dalszy ciąg.) 1' 

1— Alez mój Adasiu, uprzedzasz się do pana 
Artura, gdy on tobie okazuje tyle sympatyi. Na- 

leży być sprawiedliwym względem ludzi, których 
się mało zna. 

— Moja Wandziu, mówiłem przecie: zdaje się. 
Bądź spokojna, nie będę ci przeszkadzał, ani wybra- 
nemu przez ciebie dokuczał. 

— Wybranemu? — powtórzyła Wanda — do* 

tąd nie wiemy, czy pan Artur zdecydował się w wy- 
borze. 

— Gd.y ty peiwno już dawno zawyrokowałaś 
Strzeż się tego! 

— Ty tylko, mój Adasiu, wyrokujesz naprzód. 
— Przyznaję, przepraszam i słucham'. 
— Pan Artur pochodzi z Lubelskiego, z zamoż- 

nej rodziny. Po powrocie z zagranicy i rozdzieleniu 

majątków, kupił Klonów i zaczął gospodarować. 
Prowadzenie się jego dotąd jest wzorowe, zachowa- 

nie się w towarzystwie widziałeś, o wykształceniu 
własny sąd wydać możesz. 

— To tylko powiem, że jest ładniejszy od Sta- 

sia — lecz nadto wypieszczony i wymuskany. Musi 

dobrze wiedzieć, że jest piękny i nie zapominać o 

tem nigdy. » 

— Kochany braciszku, pogniewamy się—przer- 
wała Wanda. 

— Stiaś ma rysy wyraźne — mówił dalej Adam 

— nieco ostre, lecz za to jego czoło, postawa... 
— Rysy jego mocno zgrubiały, powiem ci pra- 

wdę, nadto jest barczysty. Zrobił się z niego praw- 

dziwy, a jak lud mówi, rzetelny gospodarz. 
— Z upodobaniem prześladujesz Stasia 
— Odwzajemniam ci się tylko za pana Artura. 

Zamilkli. Adam raptem stanął. 
— A jeżeli Artur nie zdecyduje się w wybo- 

rze? — mówił, pat,rząc w oczy siostry. 
Dziewczyna zbladła — po chwili oczy jej zasz- 

kliły się łzami. 
— Kochasz go? — szepnął. 
— Łzy stoczyły się po bladej twarzy; dziewczę- 

cia. 
— Powiedział ci, że cię kocha?, 

: — Nie. 
— Lecz daje ci to poznać. 
— O ile na to formy towarzyskie pozwalają. 
— Dlaczego się nic oświadcza? 
— Może się obawia o brak wzajemności z mej 

•strony. 
— Bądź spokojna, nadto dużo ma wprawy, aby 

nie spostrzegł w promieniach twych oczu błyszczą- 
cego uczucia, wychylającego się z twego uśmiechu, 

zdradzającego się brzmieniem twego głosu. 
— Wczoraj byłem z wami tylko chwilkę i od- 

razu odgadłem. 
— Mówisz, że pan Artur domyśla się mej dla 

niego sympatyi? — spytała cala różowa. 

— Jestem pewny. Jak długo bywa? 
— Blizlco rok. 
— I milczy dotąd? 
Ze strony Wandy nie było odpowiedzi. 
— Cóż ojciec? 
— Nie mówiłam z tatą otwarcie. 
— Mama? 
— Radzi czekać. Mama jest tak cierpliwą! 
— Jeżeli się zgadzasz, rozmówię się dziś stano- 

wczo z ojcem. 
— Mój Adasiu, o jedno cię tylko proszę, bądź 

bardzo oględnym, nic stawiaj kwestyi zbyt ostro i 

wierz mi, że Artur należy do najszlachetniejszych 
ludzi. 

— Jest to zwykła piosnka zakochanych. 
i — Adasiu! 

— Przysięgam ci oględność, ostrożność, przy- 

wiązanie braterskie i przestrzeganie wszystkich 
cnót teologicznych w rozmowie z ojcem o Arturze. 

* * * 

Celina i Marylka w rannych negliżykach wy- 

bierały się do ogrodu kąpać się w złotych promie- 
niach słońca-, lazurach wiosny i ciepłym wietrzyku, 
wiejącym z południa. Kochane, pieszczone i pielę- 
gnowane jak drogocenne okazy, rozwijały się na 

podziw ludziom a czasem i samym sobie. 

Celinka. duszą całą artystka, marzycielka. Ży- 
wy i namiętny jej temperament rwał się do szla- 

chetnych porywów, ścieśnione życie kółka rodzin- 

nego i stosunków nie pozwalało młodej dziewczynie 
•rozwijać się swobodnie, a brakło jej formy artysty- 
cznej do wydobycia z siebie i ukształtowania swych 
marzeń i pragnień. O czynach nie było mowy. Zo- 

stało jej jedynie ośm ubogich oktaw fortepianu do 

ulżenia falom myśli, przepływającym przez główkę. 
Pożerała książki bez wyboru, bo ktoż zajmuje się 
systemami w wiadomościach kobiet? Ulubienica 

u nas ojca, bo po nim: odziedziczyła) żywość, humor 

i fantazyę. Taką była 'Celinka, smutnai, uciekająca 
w ciemne aleje parku, lub rozpromieniona wesoło- 

ścią, biegnącą do ludzi, aby. wśród nich błyszczeć 
dowcipem, lub porywać czarami swej fantazyi. Nie 

była piękną, lecz pociągającą — miała szczęście — 

panowała bez żądzy władzy, i dlatego byłai przeci- 
wieństwem Wandy,zaws'ze poważnej, spokojnej, po- 

godnie uśmiechniętej—uśmiechniętej królowej. Była 
/również przeciwieństwem Maryłki jasnej, złotowło- 

sej, ośmnastoletniej blondynki, nieśmiałej, lękliwej, 
o arystokratycznych upodobaniach i nawyknieniach, 
o arystokratycznem obejściu, arystokratycznem u- 

nikaniu wszystkich i wszystkiego, co mogłoby spo- 

wodować nadwerężenie przepisanych form, lub na- 

razić majestat jej na ziwyczajne stosunki dnia po- 

wszedniego. » m 

[(Ciąg dalszy nastąplj 

r: 

Dr. Wctntraub, 
Wiedeński Specyalista. 

CHORZY— 

Czy jestoócio zniechęceni dlatego że nie możecie odzy- 
•kać swe stracone zdrowiu? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny i doktorów? Czy cierpicie z dnia na dzień bez 
doznania ulg!? .Jożeii uk, to przyjdźcie do mole a ja wam 

pokażą juk mogą 

(ST Leczyć was abyście zostali tryleezeni. "^3 

W ubiegłych 15 latach wyleczyłem wlącej mężczyzn 1 

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

fisio umieszczono aą najnowsze i najlepsze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, i co 

zostało uznanom jako korzystne tutaj i w Europie dla lecze- 

nia chorych ludki, można widzieć w moim oflsle, a ja z mej 
*-* ^h..A Uhv każda o* 

:ą czar.ii, er.nr.ima ani lton/ru »uy waa 

jakąkolwiek chorobą przybyła (io mojego otlsu na prywatną I poufną naradę; 
c nie będzie, a ja przekonam was że jestem w stanie wyleczyć was abyście 

pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 
cierpicie na Chorobę Źaiądna, Wątroby lab Jferok, nie czekajcie, bo możecie dostać 

ci2V. ni,'ma 2»dn«»J pomocy. Wyleczą was bezpiecznie, niezawodnie i szybko. 
? l)rz,p?triis/.njącą chorobą, która zabij* więcej ludzi w jednym roku aniżeli 

wszy stKieinne choroby razem wzięte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, gaza 

Oxy-U*ohnowc(jo. Jedna ~'Ł — 
■ -• 

piony, czujecie eią 

by razem wzięte, leczą przez wayciiwuo -w 

cdna próba pokaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrze- 
r—,,—.— rozweselonymi, oddychacie lopiej, kaszel ustąpuje, i po czasie jesteście 
zupełnie wvleczeni. 

.łe3t to niijwlększy wynalazek bleżąceoro stnlecln, I tylko 
ja sam w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego gazu. 

NIo pozwólcie aby wam ktoś powiedział że dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wielo 

którvm przeznaczono śmierć. 
Chorobr Meniast— ból w plecach, opadanie macicy, białe apławy, nleregularność 1 bole- 

ści w bokach leczą bez oporacyi na zawsze. 
S;n'cyalno i Tryw^tae Choroby MęŁezyzn leczą szybko 1 sekretnie, Niensturalne wymiotr, 

bolesne i częste puszczHnie uryny, utrata męzkoścl, 14 dolegliwości któro prądko ustępują 
mojciu leczeniem. 

Ws/jstklH Chroniczne Choroby, bez wzglądu na to czy są zastarzałe lub bporerywe, wy- 

leczą bezpiecznie i na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFIROWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki. śro» 
dy i Piątki od 0 rano do ^t5-tej wieczorom. W Niedzielą od 10 rano do 12 w południ#. 

X>JFŁ. WEINTRAUB. 
Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 

105 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 
Wchód na Wdbash Ave. Weźcie elewator na 5te piętro. 

/r, 

VARICOCELE 
HYDROCELE 

(rozszerzenia 2ył) 

w Żadnego elęda ul Mla 

Chrą wyleczyć k.ażdejro mężczyznę cierpiącego na Yarlcocele, Strykturę, 2arailiwe Z»ka- 
aenło K.rwł, Osłabieni© Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Między krocza. 

Tą kor/yutntt <; furię robimy dla wszystkich tych, którzy wydali swojs pUciulzA dl* 
wyleczenia Biti bez eutitku, opróc* tego, aby udowodnić wszystkim tym, ctórzyłyH le- 
czeni przez tn/ln lub więcej Innych doktorów lees bez skutku, fts Ja mam Jedyny sposób 
za pomocy którego Was raz na zawsze wyleczę. 

Nie płnćcio ea niewyleczenle tylko za wyleczeń!?. 
Dolcgliwoflci źoiijdsa, wątroby i narck, choć bardzo nawet zastarzała, stanowczo wjlaesą. 

PŁUCA* 

Którzy cierpią na dychawicę, 
bronchltls lub suchoty stano- 

wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechl- 
wanie Oialinoweso Gaza. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was srybko 1 rai 
ni zawsze i to zupełnie sekretnie. 

PORADA. DARMO. 

TTylPczam na stale 

Spncyalist* 
Chorób Kobiet 

i Męźczyao. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, feftl w plecacfc 
białe nplawy, wyleczone na aU* 
łe moją metody do leczeni*. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby ekórne, Jako to: kro- 

ity, wrzody, utrat* włoiow itd. 

Ja waar wyleczą raz na 
cairaze. 

EÓWIĘ PO POLSKU. 
I 
9 HP I P" 7!MQ 217 W. Madison Street, róg Sangamon, 
j L* CHICAGO. 

QODZ. OPISOWE: Od 8:80 rano do 9t«J wiece. W Nicdz. od rnno do 7meJ wlec*. 
ttSi*:*t&-żżA:'ć':WL 

Naukowe 
Zbadanie Ocz Darmo. 

Dokładne zastosowanie okularów 1 

szkieł do ócz. Oczy bada się pojedyn- 
czo, wszelką wadę w wzroku usuwa się 
przez odpowiednie szkła przyprowa- 
dzając takowy do normalnego stanu. 
Nasze ceny okularów i szkieł na ob- 
stalunek zrobionych są niższe aniżeli 
za gotowe. 

Godziny ofisowe: Od godziny 9 ra- 

no do 9 wlecz. W Piątki do 7 wiecz. 
W Niedzielę od 10 rano do 1 po poł, 

JSTMdwimy po polsku."tć& 

>65-467; 
"tflLWAUKEEflW 

COR- CN1CAQ0 AVE.\ 

Br. Tekla M. Matuszyńska, 
Pierwsza poism umisiM i 

Milwaukee rAshland Ares. 
CONTINENTAL BLDO, 

Pol«cua ot* 8**nownaJ PolaklaJ Publiczności. 
kl« praco rrykonuję podług najnowazogo a/atomu 1 jwi. 

rantujQ Ukoiro. 
Oodalnr oflaonra od 9 rano do 8 wla«ioren. 

¥ NIEDZIELĘ do godstaj i-ej po południa. 

E=~==fl 

DR. B. KLARKOWSKI. 
HG W. BLACKHAWK ULICA, róg Cleaver St. 

Godziny oflsowe: do 10 rano, od 2 do 4 

po południa i od 7 do 9 wieczorem. 
Telefon Monroe 13HO. 

w Szpitalu I Klinice Illinois, rog nai- 

sted i Washington Blvd. w Środy i So- 
boty od 2 do 3 ro południu. 

IDIFŁ. J". JB. SSESZjIWJSEELI 
DENTYSTA, 

ffntlonnl Błock,róp Milwaukee Are. I 
DiYlsion ul. Wchód od 192 W. I)ivi8lon ni 

GODZINY od Dej runo do 8eJ wiecłorem, 
W Niedeielą do 4eJ po południa. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY SPECYALISTA, który gwarantuje wyleczyć chore oety, rit 
■iłwiono oc/y i tchon^ło powioki, głuchoty, trudny ułuch, Bzun w u 

•zach, katar noea 1 iraruta i wvd/loIiny 7. uszu, bez t0 komu 

tjtj cle uaaio wyieorjo, uurAoułrudjciiUł 

Klinik*: 261 LINCOLN AVE» God*- oflaowe: Od 0 — 12 w poł.; od 3 — 4 po poLj o4ft—• wio* 
W Niedzielą od 0—12 w południa. 

PORADA IDARRATO. 
■mmmmbmbbwmmbMWBI 

DR. P. F. WYBRANIEC, Polski Dentysta, 
805 Milwaukee Ave.. Gr?.< u'??... 

pnleca się Szanownej Polskiej Publiczności. Wykonuje 
wszelkie prace w zakres dentystyczny wchodząc© po cenach 

umiarkowauych. trwale i pod g\varancvą. (iodr.iny ofWoire o<f 

Yt OtcJ runo do V*0toJ wieczorem. W Niedzielo dc podiinr 8cifJ 
po połudnli. 

PASY HA RUPTURĘ 
Polacy felercy na 
usługi Polaków. 

można teraz rn polową eony kupić wprot! 
v. fabrvki. Znatoaowanle i zbadnni* prze/. 

b najdośwladczeńnzych banda#.rató-c dfti dam 

1 mężczyzn jeat bezpłatne. Przeszło 60.0C0 zado- 
wolonych iost'1 merów obecnie noazą nnszo pur. 

HOTTINGER TRUSS FACTORY 

Ogłaszajcie się w Dzienniki! Ohicagoskim, 


