
Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. 

DR. M. F. BOŻYNCZ, 
Of.s: 519 MILWAUKEE AYEJiUE. 

Telefon Monroe SOL 
Godziny: od 10 do 12 w południe; od 4 do 8 p* 

>ciu .niu; od 6 do 9 wieczorem. 

Mieszkanie: 162?) >*. Spanlding Are. 
Telefon Ashland 2953. " 

Gcdziny: do 9 r^no; od 12 do 2 po południa. 

Dr. Marja fiowiatt, 
723 West 18-ta ulica, 

Telefon, Canal 7082. 
Wyjechała na prowincvQ, cdzie zabawi kilka 

tjS' dał. Dojeźdz.i do Chicago w Poniedziałki 
1 Czwartki, przyjmując p&cyentów od &9 rano 

Śo 12-tej w południe. 

Dr. J. J. Gołembiowski, 
LEKARZ i CHIRURG. 

SriClALlSlA CHOPÓB ITETFN^TilZSYCH. 
OFISA: 

179 W. Division uL 699 Noble ulica, 
Ićg Milwaukee Ave. róg Elackhawk uL 

GODZINT OłlSOWK: 
Od 8—10 rano, Od 10—12 rano, 

I od 7—9 wieczorem. 1 od 5—7 wieczorem. 

TeL Monroe S93. Tel. Monroe 495. 

Telefon Monroe 3S5. 

DR. F. KALACINSKI, 
638 Noble Ulica, 

róg Bradley. 
BODZ.OFTSOWE: 

i>o 10 rano. Od 1 do 3 po r^inn nn 
pot 1 od 7 do S wiecz. CHICAGO. 

DR. ANNA L. KRYGIER, 
98 PARK ULICA, 

przy Wlcker Parko. 

r, ( Od 9 do 11 rano. 
Sodzlny ollsoTre. j 0d 7 do 8 wieczorem. 

TELEFON WEST 22C0. 

tmyiKA CniSUBGICZyj, (Wtorki i PI* 
819 W. Harruon Str. \ tkl o 9 r&no. 

Dr. W. L Knflewski, 
PoHj 107* COLUMBUS MEHORIaL liLfi^ 

J03 State St. róg Washin^on. Godziny: 10 do 12 
przed poŁ TeL Central S618.—Auto 3617. 

Hi W. 18/a ULICA. Godziny: 2 do4po uoK 1. 
f do 9 wieczorem. Tel. Canal 73. CHICAGO^ 

Iklefon Canal 1167. 

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

Rezydencja I ofls 
• 652 W. 18-ta lllica • 

pow. Ashland ł Paulina 171. CHICAGO, 

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

Rezydencya: 470 W. DIYISION ULICA, 
Tel. VS>9t 6SH. Ofis: 829 Milwaukee Ave. God^ 
OSa.: Od 1 do 2 i od 7 do S wiecz. Tel. Monroe S9S. 

Oflg: 165 W. Blackbawk Str.. r6» Holt Ave. 
Godz. Oflsowe: Od S do 9 rano. Tel. Monroe $42. 

Telefon 1031 Halsted. 

Dr. J!. Pietrzykowski, 
538 Milwaukee Avenue, 

■m Center At#. 

GODZINY do 10UJ rano, 
od tuj do Słlej wlecz. CHICAGO. 

DR. W. J. SIEMINOWICZ, 
Specjalista w chorobach kobie- 
cych, dziecięcvch i aknszeryi 

719 MILWAUKEE ATENUE. 
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano 

d® Sł wieczorem. 

TELEFON 1652 MONROE. 

T£L T1BDS GUS. 

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

Godziny Otieowe: 

PdJ1(i w y& Chicago, 111. 
I od 5 do 8 po poiudoiu. ® 1 

Br. J5. Szwajkari, 
Ofls i mippr.kamie: 

85S >. Ashland Ave. 
Rój Blacibawk ul. 

Tri. Jlunrne 10S9. 
Godziny: 

Do 10 przrd połudn., 
1 po 6 wieczorem. 

W Szpitalu Nazaretanek o 10 przed poł. 

Tel. tr mieszkaniu i$l Jfotiroe. 

Dr. J,A. TRA1N, Lekarz i Ghirorg 
Ofls i mieszkanie: GODZINY: 

Yiinr V rr '& Od 8-U przed połud., 6*«» i?IV»łłljfc LL. y od 12— 2 po poludn., 
Kóg Injtaham LI. i 0d 6—3 wieczorem. 

CHICAGO, ILL. 

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

Mieszkania: Oflg: 

154 H, Mdl Si, 703 Hiknkes At» 
Tel. Seeley 4945. Tel. looroe 1677. 

GODZINY: Od 4—5 1 od 7-9 wiecz. 

Jedźcie Okrętem 
>'aj wygodniejsza, najdogodniej- 
sza 1 najtańsza podróż. NAJ- 
LEPSZA OBSŁUGA DO 

GRAND RAPIDS 
PODRÓŻ $2.00. : Okręt odchodzi katdo- 

go dnia a godzinie 7 AS wieczorem. 

MUSKE60N, GRAND HAYEN 
PO UBOŻ, 91.60. : 7:45 wleci, co dzieA. 

MILWAUKEE 
PODRÓŻ, f 1. Tm I r powrotom $1.50. 

1:34 r»BS 1 9 wieczorem kaidego dala. 

R. C. DAYI8, C. P. A. 
mmi • ttip HUHIM «1i CklMf* 

JULIUSZ YEBNE. 

Cezar Kaskabel 
Specjralne tlómaczenle 

dla "Dziennika Chicagoeklego". 

(Dalszy ciąg.): 85) 
Jedyną nadzieją, jaka im pozostawała, było, 

^je___morze przecież zupełnie zamarznie za nadr^- 
~^Qem większego mrozu, — co przecież musiało już 
wkrótce nastąpić, a powinno było nastąpić już 
przed kilku tygodniami. Wtedy nasi wędrowcy o- 

siedliby na polu lodowem, a idąc na południe, mo- 

gliby próbować dostać się do wybrzeży sybiry j- 
skich. Jednakowoż będą przymuszeni opuścić "Pię- 
knego Wędrowca", nie posiadając zaprzęgu: a co 

z nimi się stanie, jeżeli będą mieli do przebycia 
wielką bardzo przestrzeń? 

Tymczasem wiatr jeszcze dął gwałtownie od 

wschodu, chociaż już nie miał charakteru huraga- 
nu dni ubiegłych. Morze jeszcze było bardzo wzbu- 

rzone, a olbrzymie bałwany z głośnym rykiem roz- 

bijały się o boki płynącego lodowca; nieraz zaś roz- 

cięte krańcem bryły rozlewały się po jej powierz- 
chni, lub tak nią wstrząsały, że drżała cała, jakoby j 

miała się rozpeknąć. 
Nadto olbrzymie te bałwany, dochodząc nie- 

kiedy aż do rydwanu, zagrażały porwaniem każde- 

go, który nie był wewnątrz. Dlatego zarządzono 
stosowne środki ostrożności na radę p. Sergiusza. 

Ponieważ w ciągu pierwszego tygodnia listo- 

pada śnieg padał dosyć obficie, przeto łatwo było 
usypać rodzaj wału, w tylnej części lodowca, ażeby 
go ubezpieczyć przeciw bałwanom, które najczę- 
ściej oń uderzały z tyłu. Każdy wziął udział w ro- 

bocie, a kiedy śnieg należycie udeptany i ubity na- 

gromadził się na wysokość i grubość pięciu do sze- 

ściu stóp i stał się dosyć twardy, to stanowił prze- 
szkodę dla gwałtowności fal, które rozbiwszy się, 
opryskiwały tylko szczyt jego. Był to rodzaj bary- 
kady ustawionej na rufie uszkodzonego okrętu. 

Kiedy oddawano się tej pracy, Sander i Napo- 
leona nie mogli się powstrzymać od obrzucania sie 
śnieżnemi kulami, i często też grzbiet Clovy'ego za 

cel obierali. A chociaż niebardzo to odpowiednia 
była pora do takiej zabawy, p. Kaskabel nie łajał 
zbyt ostro, z wyjątkiem jednego wypadku, kiedy 
kula, chybiwszy celu, padła na kapelusz p. Sergiu- 
sza. 

BYŁ TO RODZAJ BARYKADY. 

— Który to nicpoń... ? — nie miał czasu skoń- 

czyć. 
— To ja, tatusiu... — rzekła Napoleona mo- 

cno skonfundowana. 
— Ach, ty dziewczyno niegodziwa! — zawo- 

łał Kaskabel. — Czy pan jej wybaczy, p. Sergiu- 
szu? 

— Daj pan dziecku pokój, panie Kaskabel, — 

rzekł p. Sergiusz. — Niechże tu przyjdzie i mnie 

pocałuje za karę. 
I na tern się skończyło. 
Nie tylko w tylnej części lodowca wał taki u- 

sypano, ale wkrótce także samego "Pięknego Wę- 
drowca" otoczono wałem lodu dla ochrony, pod- 
czas gdy koła jego, zapełnione lodem aż do osi, zu- 

pełnie uczyniły go nieruchomym. Wewnątrz tego 
wału dochodzącego do wysokości galeryjki, pozo- 
stawiono wązkie przejście, dozwalające obchodzić 

rydwan w około. Można było sądzić, że był to o- 

kręt zimujący pośród lodowców, którego tułów u- 

bezpieczono kirasem śniegu dla ochrony przed 
śniegiem i falami. Jeżeli tylko sama bryła się ostoi, 
to nasi rozbitkowie nie potrzebowali już niczego o- 

bawiać się ze strony bałwanów i pośród takich wa- 

runków mogli może czekać, dopókiby zima pod- 
biegunowa zupełnie nie zapanowała nad temi oko- 
licami północnemi. 

sieli wybrać się ku lądowi stałemu! Będą 
opuścić ten dom na kołach, który woził ich wzdłuż 

i wszerz Nowego Świata i w którym znajdowali 
schronienie tak wygodne i bezpieczne! Pozosta- 

wiony pomiędzy lodowcami Morza Lodowatego, 
"Piękny Wędrowiec" kiedyś zniknie, gdy roztopią 
się lody za nadejściem pory letniej. 

nadejdzie, b 

| SEWER. | 

STABZYI MŁODZI. 
k. I I POWIEŚĆ, JJ^ t 

, i ; {Dalszy ciąg.); j. ; : 

Fałszywość Czyżowskich zaczęła się powoli 
utrwalać w przekonaniu dam. 

Sunio przez wzgląd na siebie wybadywał po 
obiedzie w tym kierunku Odrzywolskiego, lecz ta- 

ką od niego dostał odprawę, że przestał wątpić i 

dlatego postanowił zakochać się stanowczo w Ma- 

rylce. Pewny nie tak siebie, jak swych stosunków 
i rodu, swych manier, żartował sobie z Warszawia- 
ków, ich szyku i dowcipu. 

XV. 

Niecierpliwie oczekiwany przez całą Szczaw- 

nicę dzień balu dobijał swego kresu. Miedziuś się 
odświeżył i wystroił, salę przybrano w zieleń jodeł 
i świerków. Zorganizowany obóz z dumą i pewno- 
ścią siebie oczekiwał pewnego zwycięztwa. 

O godzinie siódmej wieczór komitet balowy 
stał na środku pustej sali ze swym prezesem na 

czele i zapinał białe rękawiczki... Dorotyński za- 

rzucił wyloty, poprawił pasa, spojrzał na swe żół- 
te buty, tupnął i zawołał: 

— Góra idzie do nas, myśmy zostali!... 
Wiadomo było komitetowi, że "góra" przy- 

słała po bilety. 
O ósmej powóz wysłany przez komitet, przy- 

wiózł gospodynię balu i jej dwie córki. 

Dygnitarze przyjęli damy u drzwiczek powo- 
zu ze znaną światu rycerską galanteryą. Przy wej- 
ściu do sali Dorotyński dał znak, muzyka zagrała 
zamiast hymnu, poloneza. Damy przestąpiły próg, 
komitet stanął jak wryty. Piękność Wandy olśnie- 

wała, Marylka w tej chwili naprawdę wyglądała 
jak zdjęta z obrazka. Uśmiechała się naiwnie, ba- 

wiła ją sala przybrana w jodły i świerki, i bawiły 
groźne a dumne miny panów komitetowych. 

Służące podglądające przez otwarte okna do 

sali, rozbiegły się, dając znać swym paniom, że już 
-się goście zjedżają i że przyjechała panna piękna 
jak królewna. 

Było to hasło do tłumnego zjazdu. Pierwszy 
kontyngens pań dostawił Miedziuś, za nim poszły 
Warszawianki. 

— Jakaż dziś piękna — szeptały, patrząc na 

Wandę. Zazdrość i zawiść ucichły. Zwycięztwo 
Wandy było stanowcze, ogólne. Pod tym wzglę- 
dem panowała zgoda. Warszawianki oddały hołd 

królewiance. 
Muzyka zagrała poloneza. Dorotyński, jako 

dyrektor Miedziusia podał rękę gospodyni balu, 
komitetowi powybierali nrjstarsze damy. Bal ot- 

warty, "góra" nie przybywałam 
Nareszcie drzwi się otworzyły, i dziewięć dam 

pod opieką jednego poważnego hrabiego stanęły 
na sali. Dorotyński zbladł, serce zaczęło mu bić ze 

wzruszenia, lecz nie tracąc fantazyi, wysunął się 
naprzód, damy się serdecznie do niego uśmiechnę- 
ły, hrabina babka podała mu rękę. Dorotyński ze 

wzruszenia pocałował ją. 
Wanda pięknością i majestatem imponowała. 
"Góra" w tej chwili przekonała się, że kwe- 

stya co do nieprawdziwości Czyżowskich upada. 
Sunio i Binio przedstawili się paniom. Obaj stanę- 
li obok Marylki, bawiąc ją rozmową po francuzku. 

Marylka pomyślała: 
— Zabawne chłopcy. 
Wogóle więcej młodzieży otaczało Marylkę, 

Wanda nadto była królewsko poważna, zamyślona; 
mówiono, że zimna. Zbliżano się do niej z pewną 
czcią. Inżynier zdaleka pożerał ją wzrokiem. Opar- 
ty o filar, marzył, lecz nie miał odwagi zbytecznie 
się zbliżać, bał się, aby mu nie rozwiano jego snów 

jednem ostrem spojrzeniem lub słowem. Inżynier 
matematyk, realista, był marzycielem. Często się 
to zdarza na świadectwo tym, którzy matematy- 
kę jako abstrakcyę uważają za najwyższą poezyę. 

Wanda widziała w przelocie zapatrzony w nią, 
a rozmarzony wzrok młodego człowieka, lecz tylu 
młodzieży patrzało i marzyło, że nie zwróciła na 

to uwagi, zniechęcona do ludzi, nie wierzyła im. 

Damy z zamku z właściwą im łatwością zbli- 

żyły się do naszych pań. Marylka i matka jej były 
bardzo rade temu, że nareszcie znalazły się w swem 

towarzystwie. Jedna Wanda niedostępna, była 
grzeczną, lecz o serdeczności nie było mowy. 

Hrabianka Ida, przyćmiona przez wanaę, sze- 

ptała babci: 
— Założę się, że ta piękna w tej chwili wiersze 

układa. 
Zagrano walca. Sunio i Binio jednocześnie sta- 

nęli przed Marylką; zobaczyła to hrabianka Ida, 

przypomniała sobie zemstę za zuchwalstwo Binia, 

przywołała go do siebie, a ponieważ nie tańczyła, 
kazała mu bawić się i służyć sobie. Biedny Binio 

cierpiał, lecz słuchał. 
Suniowi nie lepiej się powiodło. Warszawiacy 

znani w Europie tancerze, odrazu go zaćmili. Su- 

nio z góry spoglądał na Warszawiaków, lecz tego 
nie widziała Marylka, i Warszawiacy nie widzieli. 

Stary hrabia szepnął hrabinom babce i matce, 

że gdyby Czyżów leżał w Galicyi, to pan Stefan je- 
dynie skutkiem zręczności i taktu swych kobiet, 

mógłby popularnością dojść do marszałkowstwa. 
— Patrzcie, one tu świecą jak słońca, wszystko 

koło nich się obraca. Trzy podobne bale we Lwo- 

wie, a cały Lwów miałby za sobą. 
Zrozumiały hrabiny babka i matka potęgę po- 

pularności, zaczęły się uśmiechać do obozu zgro- 

madzonego w sali, i stał się cud, srogość obozu sto- 

pniała, jak śnieg na górach od podmuchu południo- 
wego wiatru. 

(Ciąg dalszy nastąpi)] 

r 

J)r. ueintrnub, 
Wiedeński Specyaliata. 

.CHORZY— 
UKCIE WYLECZENI 

Czy jesteście zniechęceni dlateęo ite nie możecie odzy- 
skać swe stracone zdrowie? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny i doktorów? Czy cierpicie z dnia na dzień bez 

doznania ulgi? Jeżeli tak, to przyjdźcie do mnie a ja wam 

pokażą jak mogą 

tST Leczyć tt;is abyście zostali wyleczeni. *T£i 
W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn i 

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

fiMe umieszczone są najnowsze i najleppze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, 1 co 

zostało uznanem jako korzystne tutaj i w Europie dla lecze- 

nia chorych ludzi, można widzieć w moim oflsle, a ja z mej 
—tx fhnn nhr każda o. 

strony_nieszczędzę czasu, starania ani kosziu aov was <upciuiB 
soba cierciąca nu jakąkolwiek chorobę przybyła do mojego olisu na prywatną i ponfną narado; 
nic w.ts kosztować nie będzie, a ja przekouam was źe jestem w stanie wyleczyć waa abyście 
pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 

Jeżeli cierpicie na Cliorolię J^otądiia, Wątrnby lnh Nerek, nie czekajcie, bo możecie dostać 

raka i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczę was fezpiecznie, niezawodnie i szybko. 
Suchot)— tę przestraszającą chorobą, która zabija więcej ludzi w jednym roku anitell 

wszystkie inne cboroby razem wzięte, leczę przez wdychanie najnowszego wynalazku, Razu 

Oxj-uzolin_oneso. Jedna próba pokaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrz* 
piony, czujecie eią rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaszel ustępuje, i po czasie Jesteście 
zupełnie wyleczeni. 

.test to nnjvrlększy wynalazek bieżącego stnlecla, I tylko 
j;i sani w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego gaza. 

Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział te dla waa niema pomocy. Wyleczyłem Wleln 

którym przeznaczono śmierć. 
Cherub? Xlet»i«nt— ból w plecach, opadanie macicy, białe upławy, nleregularność 1 boi* 

ści w bokach leczę bez operacyi na zawsze. 
Specjalne i 1'ryimtne <;iiorobv Męirzyzn leczę szybko i sekretnie. Nienaturalne wymioty, 

bolesne i częste puszczenie uryny, utrata męzkości, są dolegliwości które prędko ustępują 
mojem leczeniem. 

flMcfstble Chroniczne Choroby, ber względu na to czy są zastarzałe lnb uporczywo, wy- 

leczę bezpiecznie i na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem: w Poniedziałki, Śro- 
dy i Piątki od 9 rano do y^U-tej wioczorem. W Niedzielę od 10 rano do 12 w południe. 

DM. WEINTRAUB) 
Jedyny Polski Spocyalista w Chicago, 

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

VARICOCELE 
HYDROCELE 

(rozszerzenie iy\) 
^ 

Żadnego cięcia ani bóle 

Chc/j wYieczjć każdego mężczyznę cierpiącego na Varicocele, Strykturą, Zaraźliwa Żaka- 
ienio Krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocole, albo Choroby Miąd/.y krocza. 

Tą korzystną oferty robimy dla war.ystKleh tych, którzy wydali swojo pietiadze dla 
wyleczenia sią bez s*utku, oprócz, tego, aby udowodnić wszystkim tym, którzytyli le- 
czeni przez tuzin lub wiącej innych doktorów leca bez akutka, ta Ja mam Jedyny sposób 
za pomocą którego Was raz na zawsze wyleczą. 

Nie płaćcie za nietTyleczenie tylto za wyleczenie. 
Dolegliwości ftotądKG, wątroby 1 nerek, cboć bardzo nawet zastarzała, stanowczo wylseią. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicę, 
bronchitis lub suchoty stano- 
wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
wanle Oxallnowego Gaza. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was sryblto 1 raz 
>3 zawsze i to zupełnie sekretni*. 

PORADA DARMO. 

Wylewam na stale I 

Specyallsti 
Chorób Kobitt 

i Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, ból w plecach 
biało upławy, wyleczone na eta- 

to moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
i choroby skórne, Jako to! kro- 
«ty, wrzody, utrata włosów ltd. 

Ja w&iz wrleetę raz u 
uważa. 

MÓWIĘ PO polsku; 

np I P" 7IM.Q 247 w. Madison Street, rdg Sa«ętmon, 
LJry. L. u. OEIOAOO. 

GODZ. OP'ISOV\ E: Od 8:30 rnno do 9t«J wlec*. W Nlertz. od 9tcJ rano do Tm*] wl#C7. 

UT-ł 0 

ZE ZtUAUŁM ffi YT1KŻY. 

Naukowe 
Zbadanie Ocz Darmo. 

Dokładne zastosowanie okularów i 
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 wiecz. W Piątki do 7 wlecz. 
W Niedzielę od 10 rino do 1 po poł. 

|3sr\Hóvrimy po polsku."©^ 

465-46^ 
^ fillL WAUKEB flV£ 

COR. CHICAGO flVB.\ 

JD~EŁ. ar. 33. 
DENTYSTA, 

Ifatlonal Błock,róg: Milwankce Ar®. I 
Diylsion nl. Wchód od 102 W. DivIe!on uL 

Wszelką robotą wykonuje podług najnowsztao •yit* 
ma. Gwarantuję zadowoleni*. C>ny umiarkowano. 

GODZINY od 9«j rano do 8ej wieczorem, 
W Nindrlelą do 4ej po połudala. 

dr.b.klarkowski. 
146 W. BIACKHAWK ELICA, róg Cleaver St. 

Godziny oflsowe: do 10 rano, od 2 do 4 
po południa I od 7 do 9 wieczorem. 

Telefon Mon me 13SO. 

w Szpitalu i Klinice IlhnolR, róg Hal- 

Bted i Washiugton Blvd. w Środy i So- 
boty od 2 do 3 no potudnin. 

Dir*. Tekla M. Maturzyńska, 
Pierwsza Polski DENTYSTKA i CUu& 

Milwaukee róg Ashland Ares. 
CONTINENTAL BLDG. 

Eolooam «1(l SaanownaJ Pclakfoj Pabllcsnclcl. W»r*U 
1« prac* w/lconuję podiuf najn0w»t«£0 cjrstmal gw* 

\tantaj$ takowa. 
* Godatny oftaoirt od 0 rano do I fUturui, 

V NIEDZIELI do gc&timj i-«J po polatała. 

DR. P. F. WYBRANIEC, Polski Dentysta, 
865 Milwaukee Ave.. G"nVKo?co.. 

poleca eią Szanownej Polskiej Publiczności. Wykonuje 
wszelkie prace w zakree dentystyczny wchodzące po cenach 
umiarkowanych, trwale i pod gwarancyą. Godziny oflsone od 
K9tcJ runo do HOteJ wieczorem. « NiecUlelę dc godziny So.ej 
po połndnln. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PECYAL18TA, kt67 gwarantuje wyleczyć chore o#iy, gał- 
Jawione oc«y i echor«»łe powieki, głuchotą, trudny elueh, asom * u- 

azacb ka'ar «nea i eardlt i wvdai«Unj z uazu, bez względu na to koma 

Bft ala udało wyleczyć. DOPASOWUJJSJii 

Utatt.1 aai LINCOLN aVB*o*..»"p^„d„7, *> *"•!•*•-•«•■ • 

Dr. M. P. KOSSAKOWSKI, 
MImzka 1 ordynuje w swoim ofleie pod numerem 

7O0 3XTOt>lo TTl- w domu p. J. Szymczaka. 

GODZINY: Do 9teJ rano, 
od 2clej do 4te1 po 

Soł u ani u i od 7meJ 
o 9tej wieczorem. 

TELIFOH MOKRO* «18 

Ogłaszajcie się w Dzienniku Chicagoskim. 
r 


