
Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. 

Dr. J. J. Gołembiowski, 
LEKARZ i GHIRURC. 

8PICT1L1S1A CHORÓB WEWS^TBZSTCH. 
OFISA: 

179 W. Division ul. 699 Noble ulica, 
tóg Milwaukee Ato. róg Blackhawk uL 

ooDzrsT onaows: 
Od 8-10 rano. Od 10—12 rano, 

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

TeL Monroe S98. Tel. Monroe 495. 

Dr. Marja Dowiatt, 
_ 

723 West 18-ta ulica, 
Telefon, Canal 7082. 

Wyjechał* aa prowlncyą, gdzie zabawi kilka 
lygcdai. Dojeżdża do Chicago w Poniedziałki 
1 Czwartki, przyjmując pacjentów od ^9 rano 
do 12-tej w południe. 

DR. M. F. BOŹYNCZ, 
Ofls: 519 MILWAUKEE AYENUE. 

Telefon Monroe 301. 
Ctodalny: od 10 do IX w południe; od 4 do S po 

foładnia; od 8 do 9 wieczorem. 

Hieukanie: 1629 N.SpauldinęAye. 
Telefon Aahland 2953. 

Godziny: do 9 rano; od 12 do 2 po południa. 

Telefon Monroe 88& 

DR. F. KALACINSKI, 
638 Noble Ulica., 

tóg Bradley. 
OODZ.OnSOWE: 

Do 10 rano. Od 1 do 3 po 
poł. i od 7 do 8 wlecz. CHICAGO. 

DR. ANNA L KRYGIER, 
98 PARK ULICA, 

prxy Wicker Parku. 

« w ( Od 9 do 11 rano. 
Oodaiay efijowe. j 0d 7 do 8 Wie0zorem. 

TELEFON WEST 2200. 

TUNIKA CHIRURGICZNA, < Wtorki i Pi* 
8l» W. HarrUon Str. ( tkl o 9 rano. 

Dr. W. A. Kuflewski, 
fokij 10it COLUMBUS MEMORIAŁ 11LDO. 

103 State St, róg Waahincton. Godziny: 10 do 12 
przed poŁ Tel. Central 3818.—Auto 3617. 

1U W. ista ULICA. Codziny: 2 do 4 po uoł. 1 
T do 9 wieczorem. Tel. Canal To. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

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

Rezydencja i ofla 

• 682 W. 18-ta Ulica • 

nTTTOAnr> 
pom. Ashland i Paulina UL CHICAGO. 

Dr. S. R. Pietrowicz, 
Lekarz 1 Chirurg. 

Bezydencya: 470 W. DIYISION ULICA, 
Tel. Weat 6S9. Ofls: S29 Milwaukee Ave. Goda 
Ofls.: Od 1 do 2 i od 7 do 8 wlecz. TeL Moaroe S'JS. 

Ofls: 185 W. Blackbawk Str., róg Holt Ave. 
Godz. Oflsowe: Od 8 do 0 rano. TeL Monroe 342. 

Telefon 1081 Halsted. 

Dr. fl. PietrzyKowsRi, 
638 Milwaukee Avenne, 

róg Center At*. 

•ODZINT do lOteJ rano, PTTTP 4 OO od &ej do Otej wlecz. CHICAGU. 

DR. W. J. SIEUNOWICZ, 
Specyallsta w chorobach kobie- 
cych, dziecięcych i akuszeryi 

719 MILWAUKEE AYENUE. 
OODZnrr OFISOWE: od godziny 9 rano 

do 9 wieczorem. 

TELEFON 1652 MONROE. 

HL T1EDS 698. 

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

Godziny Oflsowe: 
Od 10 do 12 w południ*, X f hiC/WO 111 
I od 5 do 8 po potudnlu. 

™ WflltdgO, 111. 

Dr. fl. SzwajKart, 
Oflj 1 mieszkami®: 

C5vS X. Ashland Are. 
Róg Bl&ckhawk al. 

Tel. Monroe 10S9. 
Godziny: 

Do 10 przed połndn., 
i po 6 wieczorem-. 

W Szpitalu Nazaretanek o 10 przed poł. 

Ttl. to mieszkaniu 484 Monroe. 

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

6^ NOBLE UL. f gj 
Infitaham UL , od 6-8 wieczorem. 

CHICAGO, ILŁ. 

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

Mieszkanie: Ofla: 

CM H, Bochtll Si 709 Hilrahi Ar» 
Tal. Seelej 4946. Tel. Monroe 1577. 

GODZINY: Od 4—4 1 od 7—9 wlec*. 

A, J. KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Slm Undazwritera Aaaodatlou. 

k SE KURU JĘ od ognia w naj lepa ryci 
A. kompaniach — wyrabiam wszelki* 

papiery legał aa 

16ft W. Blackhawk St, CHICAGO, ILŁ 
TELEFON MONBOE 842. 

Wili. TIMMERBOFF, 
Fabrykant k n Skład hartów. 

Bisf CYGAK 
1112 7f. Kedzie Ave*9 

CHICAGO, ILLINOIS. 

^ 
Popierajcie InttrM Polakll 1 

H Brada Szuflitowsey, 
HURTOWNI CROSERHICY 

Półnoeoo-cackodni 167 Randolpb 
ł Deaplainea ulic. 

=» tklzton monbos hm. s 

JULIUSZ YEKNB. 

Cezar Kaskabel. 
Specyalne tłómaczeni# 

dl* "Dziennik* ChicagOBkiego". 

• (Dalszy ciąg.); v 97) 
— Jakże was tu przyjęli? 
— Pewnie tak samo jak was, — odrzekł Ortik. 

Jesteśmy więźniami Czu-Czuka; wypuścić nas nie 

chce, chyba za okupem. 
— Askądbyśmy go wzięli? — przerwał Kir- 

szew. 

Chyba że, — powiedział w jakiś szyderc^jL. 
sposób Ortik, — chyba że wy macie dosyć pienię- 
dzy i dla nas>, bo myślę, że jesteśmy ziomkami. .•.. 

— Jesteśmy, — odrzekł p. Sergiusz, — ale pie- 
niądze, jakie posiadamy, ukradli krajowcy i my ró- 

wnie jesteśmy bez środków, jak i wy prawdopodo- 
bnie. .... 

— To tem gorzej! — mruknął Ortik. 

Obaj potem podali kilka szczegółów o tem jak 
tu żyli. Na mieszkanie im wyznaczono małą cie- 

mną jaskinię; mieszkańcy ich ciągle plnowali, ale 
do pewnego stopnia dawali im wolność. Odzież ich 

ibyla w łachmanach, do jedzenia mieli tylko poży- 
wienie krajowców, a i tego nie dosyć. Sądzili też, że 

w miarę zbliżania się pory piękniejszej, ściślej będą 
, strzeżeni, a wszelka sposobność ucieczki zniknie. 

— Widząc, że wystarczyłoby nam porwać fódź 

rybacką, ażeby się dostać do lądu, z pewnością kra- 

jowcy pilnie będą się strzegli i może nas zamkną! 
— Ale piękna pora nadejdzie aż za cztery do 

pięciu miesięcy, — rzekł p. Sergiusz, — a pozostać 
więźniami aż do tego czasu.... 

— Czyż wy macie jaki sposób do ucieczki?.... 
— zapytał się Ortik, przerywając. 

— Na razie nie mamy. Jednakowoż byłoby rze- 

| czą naturalną, byśmy sobie wzajemnie pomagali. 
Zdaje się, moi przyjaciele, że wyście lużo wycier- 
pieli i jeżelibyśmy mogli w czem wam dopomódz.. 

Obaj marynarze podziękowali p. Sergiuszowi, 
ale jakiejś serdeczności w tcm widać nie było. Gdy- 
by im od czasu do czasu dali coś lepszego do je- 
dzenia, to byliby bardzo wdzięczni. To wszystko, 
czego im potrzeba, chyba że może zechcą im dać 
co do okrycia. Zamieszkać zaś razem' nie życzyliby. 

"sobie. Wolą już pozostać w swej norze, afezara- 
zem obiecali odwiedzać swych gości. 

Pan Sergiusz i Kaskabel, który rozumiał roz- 

mowę, pożegnali się z marynarzami. 
Chociaż ci dwaj ludzie sympatycznie nie wy- 

glądali, to przecież nie było powodu odmówić im 
pomocy. Rozbitki powinni wzajemnie się wspierać 
i sobie pomagać. 

Po&tanowiono tedy zrobić dla nich, co się zdo- 
ła, a gdyby się nadarzyła sposobność do ucieczki, 
nie zapomnieć o nich. Byli ostatecznie ziomkami p. 
Sergiusza i byli ludźmi. 

Upłynęły dwaj tygodnie i stopniowo dawały im 
się uczuwać przykrości ich położenia* Co rana zmu- 

szano ich jawić się przed, obliczem władcy i musie- 
li słuchać jego nalegań zapłacenia okupu. Wpadał 
on przy tem w gniew nieraz, groził i przysięgał na 

swe bożki! To nie dla siebie, tylko dla, nich żądał 
haraczu za uwolnienie. 

— Ty stary oszuście! — mawiał wtedy Kaska- 
bel, rozumie się -po francuzku. — Najprzód ty nam 

oddaj nasze pieniądze, a potem zobaczymy 1 
W ogóle widoki wcaile nie były ponętne. Zacho- 

dziła obawa, że Czu->Czuk nareszcie wypełni swoje 
groźby. 

Dzień w dzień też Kaskabel natężał swą mózgo- 
wnicę, aiżeby znaleźć środek spłatania figla jego 
godnego krajowcom. Ale nadaremnie, i biedny ar- 

tysta zaczął przychodzić do przekonania, że worek 
jego pomysłów jest wypróżniony; pod tym workiem 
pomysłów zaś rozumiał swą mózgownicę. Istotnie 
człowiek, który powziął wielki plan, — równie zu- 

chwały, jak teraz pożałowania godny, — powrócę-, 
i*Hi z Ameryki do Europy przez Azyę, gniewał się 
teraz na siebie i nazywał siebie "ostatecznym głup- 
cem". 

— Nie, Cezarze, głupcem ty nie jesteś, — ma- 
wiała wtedy Kornelia. — Wynajdziesz ty w końcu 
coś doskonazego. Przyjdzie ci to na myśl, sam nie 
będziesz wiedział jak! 

— Myslisz tak, żonusiu? 
— Jestem tego pewną! 
Czyż nie bypa to rzecz wzruszająca, to nie- 

wzruszona ufność Kornelii w geniusz męża, pomi- 
mo nieszczęśliwego jego pomysłu puszczenia się w 

taką podróż? 
Rozumie się, że p. Sergiusz wszystkim starał 

się dodawać otuchy. Ale usiłowania jego, ażeby na- 

kłonić Czu-Czuka do wyrzeczenia się pretensyj, by- 
ły bezowocne. Ale nawet, gdyby naczelnik dzikich 
chciał obdarować ich wolnością, Kaskabelowie nie 

mogliby opuścić wyspy Kotelnoj pośród zimy,przy 
temperaturze wynoszącej 30 do 40 stopni niżej 
zera. 

Zbliżyły się święta Bożego Narodzenia, które 
Kornelia pragnęła obchodzić "okazale". Okazałość 
ta mogła polegać tylko na obiedzie staranniej przy- 
gotowanym i obfitszym, niż zazwyczaj, bo ostate- 
cznie rodzaj potraw musiał być ten sam, składając 
się z samych prezerw puszkowych. Ale że nie bra- 
kowało mąki, ryżu i cukru, przeto znakomita ta go- 
spodyni obróciła cały swój zasób wiedzy na upie- 
czenie olbrzymiego tortu, który niezawodnie miał 
doskonale się udać. 

Obu rosyjskich marynarzy zaproszono na o- 

biad; przyjęli też zaproszenie. Po raz to pierwszy 
przybyli do "Pięknego Wędrowca". 

(Ciąg dalszy nastąpi.). 

'b/ I SEWER. | V; 

STARZY I MŁODZI. 
POWIEŚĆ. ^ 

(Dalszy ciąg.); 54J 
— Niedługo przyzwyczaisz się, a później polu- 

bisz ją. Wieleż to małżeństw kojarzy się bez miło- 

ści, a były i są szczęśliwe. 
— Jedziemy, jeżeli ojciec sobie życzy, nawet 

jutro — odparł i wyszedł z pokoju. 
Dogonił go pan Walenty. 
— Adasiu, domyślam się, że ty marzysz o go- 

■E4£ej miłości, o współczuciu o poezyi! Ale czyż to 

nam wolno nawet się kochać w tych ciężkich cza- 

sach. 
— Byłbym stokroć razy szczęśliwszym, gdy- 

bym nie miał nic, znalazłbym sobie odpowiedni 
grunt do pracy i pracował spokojnie na kawałek 
chleba. 

— I cóżby ci z tego przyszło? A tak spełnisz w 

życiu wielkie zadanie, wydźwigniesz jeden stary 
ród,. Słyszysz? Przywrócisz do dawnej świetności 

Czyżowskich. Nie wąrtoż poświęcić na to ani jedne- 
go życia?.. Twoje dzieci..... 

— Będą głupie — zawołał rodrażniony w naj- 
wyższym stopniu Adam. 

— Co ty mówisz ? 
— Chcesz pan, żeby dzieci próżnej, ograniczo- 

nej kobiety i osła mężczyzny, który się żeni dla gro- 

sza, były geniuszami? 
— Niech będą tylko porządnymi ludźmi. 
— Porządnemi osłami! — krzyknął i zaczął 

biedź z całych sił w pole, aby się uwolnić od uwag, 
rad i rozlicznego rodzaju pociech, które raniły go i 

drażniły. 
Pan Walenty patrząc za uciekającym, załamał 

ręce, powtarzając z rozpaczą: 
— Sfiksował, na piękne sifiksowałl — I wtedy 

cały swój żal wylał na pana Stefana, zagranicę, fi- 

lozofię i materyalizm, bo o pozytywizmie jeszcze 
nie słyszał. Ponieważ w ostatnich czasach Celinka 

była największą jego faworytką, a również widział 
serdeczny stosunek między nią a bratem, poszedł do 

dziewczynki na naradę, powtarzając całą rozmowę 

ojca z synem i ucieczkę Adama. 
Celinka zrozumiała poświęcenie brata, nie tra- 

cąc czasu, poszła za nim w pole, odszukała go i ra- 

zem późno wieczór wrócili. 
• • • 

Dziedzic czyzowski umiał być energicznym,gdy 
szło o dogodzenie fant^zyi i przeprowadzenie pla- 
nu; nie wiedział tylko, co to jest wytrwałość i pra- 
cować nie umiał. 

Nazajutrz popołudniu odświeżony powóz wiózł 

ipanią Karolinę, Celinkę i dwóch podług ostatniej 
mody ubranych panów. Milczeli wszyscy. Jeden 
pan Stefan uśmiechał się rozkosznie do swych pro- 
jektów. 

Dwór w Kaźmierzowie nie był ani tak starym 
ani tak okazałym, lecz zai to wewnątrz bogato i ob- 
ficie go udekorowano. 

Przyjęcie ze strony pań Radcowskich było czu- 

łe, ze strony pani Karoliny serdeczne. Pan Stefan 

błyszczał dowcipem, Adam nie odstępował panny 
Anny, co pochlebiało jej dumie i próżności. 

— Ukorzył się i przyszedł — powtarzała w du- 
chu. 

Celinka spacerując z milionową dziedziczką po 

ogrodzie szeptała jej, że Adam nieustannie się wy- 

pytywał, kiedy wróci, gniewał się na długi jej po- 
bytm wód i zdaje się — tęsknił. 

Panna Anna uśmiechąła się, lecz nic nie odpo- 
wiedziała, powtarzając w myśli: 

— Ukorzył się, zgiął dumny kark....., 
Tryumfując, była wesołą i mówiącą, Celinka 

potrafiła ją rozbawić i ożywić. 
Wizyta skończona, ciężki kamień spadł z ser- 

ca naszych pań i panów. Adam wracał zamyślony, 
pani Karolina siliła się chwalić panią Radłowską, 

"pan Stefan mówił obszernie o przymiotach panny 
Anny, które umiał wynaleźć. Jedna Celinka nie 
śmiała przez wzgląd na brata odzywać się — i na- 

reszcie ud,ało jej się^ zwrócić rozmowę na inny 
przedmiot, gdyż była pewną, że przez to przysłuży 
się — ofierze poświęcenia rodzinnego. 

— Co ten chłopak chce — myślał pan Stefan — 

dziewczyna wcale nie głupia i wcale nie brzydka! 
Zapomniał, że sam przed trzydziestu laty szalał z 

miłości, walczył ze swym ojcem i cierpiał, bo pani 
Karolina, ongi panna Karolina nie była wcale świe- 

tną partyą. Po powrocie do Czyiowa nieustannie 

odbywały się narady kółka rodzinnego. Celinka nie 
wiem już wiele razy była wzywaną do powtórzenia 
swej rozmowy z panną Anną. Również musiała od- 

powiadać, jaką przy tym lub owym wyrazie miała 

bogata dziedziczka minę, czy się uśmiechała serde- 

cznie, czy była zamyśloną, rozmarzoną. 
W właściwym podług praw etykiety czasie, 

oddała wizytę w Czyżowie pani Radłowska z córką. 
Za dni parę Adam, czyniąc zadość naleganiom ojca, 
pojechał do Kaźmierzowa sam. 

Cała rodzina wiedziała o poświęceniu Adama, 
lecz nikomu nie przyszło na myśl odwodzić go od 

tego poświęcenia. Pani Karolina, Wanda i Maryl- 
ka wierzyły w to, że Adam robi świetną partyę i dla- 
tego musi był szczęśliwym. Celinka jedna nie ma- 

rzyła o szczęściu Adama, lecz za to myślała, że mu 

na świecie będzie dobrze, dostatnio i wygodnie. O 

rozpaczy nie było mowy. Zdaje się, że sam Adam 

nie rozpaczał. 
W parę tygodni od czasu rozpoczęcia konku- 

rów, pan Stefan z synem wyruszyli do Kaźmierzo- 
wa w stanowczym zamiarze zainterpelowania dam, 
czy Adamowi wolno będzie "bywać w domu", ja- 
śniej mówiąc, starać się o pannę. ^ (0. d. n.) 

Dr. Wcłntranb, 
Wiedeński Specjalista. 

piTAp 7V ■*'/ 

BĄDŹCIE WYLECZENI 
Czy jesteście zniechęceni dlatego że nie możecie odzy- 

■k&ć swe stracone zdrowie? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny 1 doktorów? Czy ciorpicie z dnia na dzień bez 
doznania ulgi? Jeżeli tak, to przyjdźcie do mole a Ja wam 

pokażę jak mogę 

B2T Leczjć was abjście zostali wylcezenl. 
W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn 1 

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

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

zostało uznanem jako kórzyatno tutaj i w Europie dla lecze- 
nia chorych ludzi, można widzieć w moim oilsie, a ja z mej 

ahr kiźdft O- 
strony nie szczędzę czasu, starania ani kosziu »ov woo 

Boba cierciąca na jakąkolwiek chorobę przybyła do mojego ofiau na prywatną 1 poufną naradę; 
nic was kosztować nie będzie, a ja nrzekonam waa że jeatom w etanie wyleczyć waa abyścis 
pozostali wyleczeni w krótkim czapie. 

Jeżeli cierpicie na Chorobę Żolądko, Wątroby lob Iłer^lr, nie cykajcie, bo możecie dostać 

raka i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczą was bezpiecznie, niezawodnie i szybko. 
Suchoty— tę przestraszającą chorobę, która zabija więcej ludzi w jednym roku tnlieli 

wszystkie inne choroby razem wzięte, leczę przez wdychanie najnowszego wynalazku, gazu 

Oxy-O$olinoweięo. Jedna próba pokaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrze- 
piony, czujecie się rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaszel ustępuje, 1 po czacie jsstelcle 
zupełnie wyleczeni. 

Jest to największy wynalazek bieżącego stulecia, 1 tylko 
ja snm w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego grazu. 

Nie pozwólcie aby wam ktofl powiedział te dla waa niema pomocy. Wyleczyłem Wiela 
którym przeznaczono śmierć. 

Choroby Nieiriast— ból w plecach, opadanie macicy, białe upławy, nleregularność 1 bole- 
ści w bokach leczę bez operacyi na zawsze. 

Specjalne i Prywatne Choroby Mężczyzn leczę szybko 1 sekretnie. Nienaturalne wymioty, 
bolesne i częsta puszczenie uryny, utrata męzkoścl, aą dolegliwości które prędko ustępują 
mojem leczeniem. 

Wszystkie Chroniczne Choroby, bea względu na to czy aą aastarzałe lab uporczywe, Wf 

leczę bezpiecznie i na zawaze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, Sro» 
dy i Piątki od 0 rano do %6-tej wieczorem. W Niedzielę od 10 rano do 13 w południe. 

. WEINTRAUBi 
Jedyny Polski Specj alista w Chicago, 

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

r i • i VARICOCELE 
w a dniacnn™8?.se 
__________ ŻailnOgO Cl^Cła BOl bÓlU. 

Chcą wyleczyć kafcdeuo mążczyzne cierpiącego na Varicocele, Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenie Krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Miądzykrocza. 

Tq korzystną ofertą robimy dla wszystkich tych, którzy wydali swoje pieniądze dla wyle- 
czenia sią bez skutku, oprócz tego, aby udowodnić wszystkim tym. którzy byli leczeni przez 
tuzin lub wiącej innych doktorów lecz bez skutku, źe ja mam jedyny sposób za pomocy któ- 
rego Was raz ua zawsze wyleczą. 

NIE PŁAĆCIE ZA NIEWYLECZENIE TYLKO ZA WYLECZENIE. 
Dolegliwości żołądka, wątroby i nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wyleczę. 

Wyleczę 

PŁUCA. 
Którzy cierpią na dychawicą, 
bronchitis łub suchoty sta- 
nowczo wyleczą podług mo- 
jej najnowszej metody przez 
wdechiwanie Oxalinowego 
Gazu. 

PRYWATNE CHORO- 
BY MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko 1 raz 
na zawsze i to zupełnie se- 
kretnie. 

PORADA DARMO. 

)UU 

Wyleczą in na stałej 

Specyalista Chorób 
Kobiet i Mąźc/.yzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, ból w ple- 
cach białe u pławy, wyleczone 
na stałe moją metodą do lecze- 
nia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne. Jako to: Kro- 
sty, wrzody, utrata włosów, itd. 

Ja was wyleczę 
rai db zawsze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR.L.E. ZINS. W W. Madison St.,rog Sangamon, CHICAGO. 
GODZINY OFISOWE: Od Smej rano do 9tej wiecz. W Niedzielą od 9tej ranodoGtej wl«cz. 

1HI i«L 

ZK ZtOAKKM WK WltZl. 

Naukowe 
Zbadanie Ocz Darmo. 

Dokładne zastosowanie okularów i 
szkieł do ócz. Oczy bada się pojedyń- 
czo, wszelką wadę w wzroku usuwa się 
przez odpowiednie szkła przyprowa- 
dzając takowy do normalnego 6tanu. 
Nasze ceny okularów i szkieł na ob- 
stalunek zrobionych są niższe aniżeli 
za gotowe. 

Godziny oflsowe: Od godziny 9 ra- 

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

gS^Mówimy po polsku."&& 

DR. B. KLARKO WSKI, 
14S W. BLACKHAWK ULICA, róg Cleayer St. 

Godziny oflaowe: do 10 runo, od 2 do 4 I W Szpitalu 1 Klinice Illinois, róg H«l- 

po południa 1 od 7 do 9 wieczorem. Bted i Washington Blvd. w środy 1 Bo- 
Telefon Jfonroe 13SO. | boty od 2 do 3 popołudnia. 

Dr. M. P. KOSSAKOWSKI, 
Meszka 1 ordynuje w twoim oflsie pod numerem 

706ISJOlolo T71. \f domu p. J. Szymczaka. 
MUmiLl'JII 

GODZINY: DoOtejrano, 
od 2rieJ do 4tej po 

Soluaniu i od 7meJ 
o Otoj wieczorem. 

TELFFOM MON 001 118 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PECYALISTA, ktflnr gwarantuj® wyleczyć chor® o««y, 
■awione oczj i icboriiie powieki, głuchotą, trudny tłucb, MtUn w *■ 

■2ach, katar nosa i eardte 1 wydzieliny z uazu, bez wigl^du fit to koma 
» 2. ma —■■■ ■ tti fW Airrrr ov A « > A wa I.H« • m v 

atuo wjiacB/o, uufAQunu«i,jii # _ 

Białku 261 LINCOLN AVE* God*. olUowe: Od 0 —12 w poł.; od 3 —4 po pol j »4 wIm 
W Niedziel* od 9—12 w południe. 

PORADA DARMO. 

DR.. J. B. ZIELIŃSKI 
DENTYSTA, 

lfatfoiMl Błock,rógr Milwaukee Are. 1 
Dirlslon nl. Wchód od 192 W. Dlyiilon uL 

Waiolką roboty wykonuje pndługntjnowezefo •yet* 
bu. Gw»r*ntują zadowoleni*. Ceny umiarkowane. 

GODZINY od 9ej runo do 8ej wieczorem, 
W Niedzielą do 4ej po południa. 

Dr. Tekla M. Matuszyńska, 
Plerssia Polska DEHTTSTKA v CUcajr. 

Milwaukee r6ę Ashland Atc#. 
CONTIUSNTAL BŁDO. 

EoImub »1* B*ibowb»1 Paliktoj PobllcłnoloL W*r«t> 
to pno* Yjkoaują podło* oftJftoiTMego ijium 1 fw* 

.nut oj* ukowo. 
Ooiilur ofl»ow» od 9 ran* (o • wtacionn. 

V KIEDZISU 4o fo'*U? 4-«i P» |lh«iH 

I PASY NA RUPTURE BftSriHE!BH»T3 I flU I IIH IIUI lUII^ n»Jdośwl*dc7.eń«Łych baodŁty §tów dla dam 

11 m^czjzn Jałt bezpłatne. Przeizło 60,000 zado- 
wolonych koitumerdw obecni* aooą b»»ł« pa*/• 

HOTTINGER TBU8S FACTORY 

L 405 HILW1CKKK JlTEKUK, r6®CMc»go ATMue., §p FlfWO. *•«•» 
Otwarfr codriwnlł odOUj ttno towtocxortm, W 


