
KIRYN. 

Dwie olbrzymie armie, najwięk- 
sze, jakie kiedykolwiek od czasów 
Tamerlana gotowe do boju stały 
naprzeciw siebie, obserwują się 
wawzajem z obozów w jednej z 

ftajpiękniejszych krain ziemi. Bo 
też prowincya Kiryn jest rzeczy- 
wiście nieporównanie piękną, 
szczególnie nad rzeką Sungari. 
Białą Górę i jezioro Smocze zali- 

czają do cudów Azy i wschodniej. 
W lecie wygląda kraj ten jak je- 
den, olbrzymi ogród, pełen bujnej 
roślinności, pokryty wspaniałym 
kobiercem kwiatowym. W zimie 
na drogach i zamarzniętych rze- 

kach panuje ruch niezwykle oży- 
wiony ; w tej bowiem właśnie czę- 

ści Mandżuryi su wielkie gościń- 
ce łączące prowincyę Heilungszi- 
tn na północy od Fengtien na po- 
łudnie. Jeżeli wkrótce nie przyj- 
dzie do zawarcia pokoju, to oko- 

lica Kirynu stanie się strasznem, 

krwią zroszonem pobojowiskiem. 
Tymczas'em pysznie wygląda ten 

kwiatami zdobny kraj: lilie wszel- 

kiego rodzaju, kosaćce i krokusy 
pokrywają murawę, błękitne 
dzwonki, kryją się w cieniu la- 

sów; wśród zielonego prosa ster- 

czą czerwone maki, a tam, gdzie 
las najbardziej gęsty, na zbo- 

czach pagórków ciemnego tła od- 

bijają wspaniałe orchideje. Azalie, 

pokryte niby śniegiem, drobnymi 
białymi kwiatami, kolumbiny o 

rozmaitych odcieniach barw ja- 
śnieją wśród traw na łąkach; to 

•też nic dziwnego, że wszyscy po- 
dróżni zgodnie mienią Kiryn o- 

grodem Mandżuryi. — Na całej 
przestrzeni. 135,000 km. kwadr, 

gromadzi Kiryn niezliczoną ilość | 
wyjątkowej piękności krajobra- 
zów. Klejnotem Kirynu jest atoli 

jego wielka rzeka, największa z 

pobocznych Amuru. Sungari któ- 
ra jest zarazem główną rzeką w 

Mandżuryi, wypływa w romanty- 
cznej okolicy, u stóp wiecznie Bia- 

łej Góry, należącej do pasma, o- 

taczającego naokoło jezioro Smo- 
cze. W tem jeziorze poświęconem 
smokowi, który uchodzi za boga 
deszczu, znajduje się źródło rzeki 

Erlataochang, stanowiącej wscho- 
dnie ramię Sungari. W odległości 
15 kilometrów od miejsca, gdzie z 

północnej kończyny tego jeziora 
wypływa Erlataochang, są źródła 
Yalu'a o 45 kilometrów dalej roz- 

poczyna bieg rzeka Tjumeń. Dru- 

gie, główne ramie Sungari pow- 

staje u stóp jednego ze zboczy 
Białej Góry. Tworzy dwa wspa- 
niałe wodospady, z których jeden 
150 stóp wysokści, stanowi źródło 
właściwej Sungari. W gwłatow- 
nym pędzie płynie ona przez las, 
położony poniżej jeziora Smocze- 

go, a następnie toczy się pełnem 
niezliczonych zakrętów łożyskiem 
wśród gór i łąk, ogrodów i pól. 
iPrzebieżywszy 1300 km., wreszcie 
220 km. powyżej Chabarowska, 
włpywa do potężnego Amuru. Se- 
tki pięknych wiosek i kilka znacz- 

niejszych miast leży na brzegu 
Sungari. Najważniejsze z nich to 

Kiryn, stolica prowincyi, Boduno, 
Sansing i Tsiczeng. 

Uwagi godnem jest przede- 
wszystkiem miasto Kiryn. Jak na 

stolicę prowincyi o ośmiu milio- 

nach mieszkańcach, posiada Ki- 

ryn wcale nieliczną ludność, gdyż 
tylko około 100,000 mieszkańców. 
Port jest ruchliwy. Z gór pokry- 
tych olbrzymimi lasami sosnowy- 
mi spławiają rzeką Sungari wiel- 

ką ilość drzewa do Kirynu, który 
od dawna słynie jako punkt cen- 

tralny wielkiego wschodnio-azya- 
tyckiego handlu budulcem. Giiń- 

czycy zwą "Kiryn" miastem 

szczęśliwego lasu,krajowcy zaś na- 

dają nazwę Chuang Chang t. j. 
warsztatów okrętowych, gdyż tu- 

taj budują wielką ilość dżunek 
rzecznych. Kiryn jest głównem 
miejscem wyrobu łodzi i czółen 
na całą Mandżuryę; a w pobli- 
skich miejscowościach wydoby- 
wają nadto złoto, srebro, miedź i 
żelazo w niezwykłej obfitości. 
Mieszkańcy gromadzą też nieje- 
dnokrotnie wielkie bogactwa. 

Pod względem strategicznym 
.posiada- Kiryn nader korzystne 
położenie. Z tyłu ciągną się w pół- 
kole niskie pagórki, które łago- 
dnie zbiegają się ku miastu, a z 

przodu płynie na 1200 stóp szero- 

ka rzeka Sungari. Rosyanie prze- 

transportowali parowce z Chaba- 

rowska rzeką aż do.samego Kiry- 
nu. Dalej w górę*jest Sungari do- 

stępną tylko dla dżunek. Kiryn 
będzie daleko trudniejszy do zdo- 

bycia aniżeli Mtikden. Liniewicz, 
a także Rennenkampt znajdują się 
na dobrze sobie znanem terytory- 
um, gdyż obaj walczyli już tutaj 
w roku 1900 podczas powstania 
Bokserów. 

'Najkorzystniej przedstawia się 
miasto Kiryn w zimie. Rzeka Sun- 

gari pokryta wtedy grubą powło- 
ką lodową, służy jako wyborny 
gościniec dla komunikacyi handlo- 
wej. Po zmarzniętej rzece, jakoteż 
na wszystkich drogach, wiodą- 
cych do miasta, snują się długie 
szeregi wozów, naładowanych wi- 

nem, oliwą suszonymi grzybami, 
herbatą, owarami bławatnemi, ro- 

gami jeleni, owcami i trumnami. 
Zimową porą najwyżej pulsuje 
życie w Kirynie. Wielkie, brudne 

domy zajezdne wraz z olbrzymi- 
mi dziedzińcami są przepełnione. 
Gromady mułów i wołów wypeł- 
niają wolne place. Woźnice wałę- 
sają się wśród domów lub po- 

chłaniają w restauracyach pośpie- 
sznie zupę z ryżu, gotowane pro- 
so, pieczoną wieprzowinę i bara- 

ninę i popijają grzane wino. W le- 

cie, zwłaszcza podczas pory desz- 

czowej, która trwa do końca sier- 

pnia, staje się pobyt w Kirynie 
niemiłym. Najprostsze przepisy 
sanitarne są nieznane. Szeroka 

Sungari występuje z brzegów a 

zachodnia część miasta stoi często 
całymi dniami pod wodą. Wszy- 
stkie ulice wewnątrz starach mu- 

rów miasta, zbudowanych w śre- 

dnich wiekach z gliny i nieobro- 

bionego kamienia, stają się bru- 
dne i błotniste. Nad rzeką znajdu- 
ją się $ ielkie składy i całe stosy 
nagromadzonych trumien, które- 
mi handel kwitnie na wielka ska- 

lę* 
Williamm Durban (St. James 

Gazette). 
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Wielkie 
Taniości 
Na Jutro. 
A. Za duży kawałek Drawdziwogo Gly- 
ZU cery nowego albo Hocey inydła toalet. 

| 3^- Za yard czarnej Brush obszywki 
I do sukien, wartej 5c yard. 
f}X^n Za 100 yardowe kłębki najlepszej 
JL' 2u Silkaliny do heklowania, we wszy* 
stkich kolorach—warte 5c. 

Oj, Za tnzin extra mocnych perłowych 
Uli guzików, wezjstkich wielkości, war- 
tych 7c tuzin. 

(Ta Za piękne kolorowe jedwabne kokar- 
U U dowe krawatki, warto 15c. 

On r.a męzkie piękne 25c 
O U ezelki. 

t*n '/& damski* białe prążkowane kosza- 
Uli le. warte 12c. 

Qn za dziecięce prążkowane majtki, z 

0 U koronką, warte 15c. 

7« 7a piękne aplitjae koronkowe sto- 
/ U jąca kołnierzyki damskie, warte 18c. 

21 „ za 3óc gatunku piękne paakowate 
| o wełniane spodnie do kolan. 

| r. za chłopięce piękne paskowate 
1 Uu ginghamowe koszule, warte 29c. 
nr. za męzkie grube czarne drill ro- 
0 U u boczę koszule, warte 50c. 
O 7« *a męzfcie 50c piękne koszule lga- 
Z I u cle, gładkie i różnokolorowe, 

Speoyalnie 
Jutro będziemy sprzedawali damskie cza- 

rne, brunatne, lub siwe pończochy #1 
— tylko 3 pary każdej kostumerce, J fj 
para po 

Czarne i siwe, niektóre 0A7AA'il Czarne siwe, niektóre z 

borsery. i Sc P.N., W.B. i Henderson. Jutro po.. 1 

UiiAilin Obielony, 1J4 yarda sze- 

iflUaZIilli roki najlepszego wy- lllUwŁillli robu, wart lOc yard. aP 
Jutro tylko yurd W w 

llfAnnlm Najlepsza, w czerwono i 

Wsypka. am-yj \ Ut 
łv1L*ft varH ■ y tylko yard. 
ninr^A Nasz zapas pierza jest je^ 
iiulZui dnytn z nujwiąkszych w pOł- I iwibwi nocno-zachodniei dzielnicy, a 
ceny nasze są najniższo w Chicago. 
Jutro lądziemy sprzedawali czysto białe 
gQeie pierze mieszane z puchem 48c —regularnej 79c wartości— funt 
po 
Nigdy jeszcze niebyło sprzedawane tak 

dobre pierze za tal: nizką ceną. 

Darmo Columbus Tykisiy. 
$5.00 w tykietach ma wartości 25o 

w gotówce. 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 

Dentysta 

x/uui/.c rmvuu- 

je wszelkie pra- 
ce podług najno- 
wezetro syutemu 

i po najniiezycn cenach. 

606 West 18» ul. > Laflin ulicy. 
Godziny oflsowe: od 8ej rano do 0 wiecz. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

Popiera jole Intorea Polski! 

Bracia Siuflitowscy, 
HURTOWNI CROSERNIĆY 

Północno-zachodni rósr Handolph 
i Despl&ines ulic. 

='TELEFON MONROE 2138. = 

PODZIĘKOWANIE. 
Najserdeczniejsze podziękowa- 

nie przesyłamy Wielebnemu Oj- 
cu Wincentemu Rapaczowi i or- 

ganiście za wyprowadzenie zwłok 
z domu do kościoła, oraz wszyst- 
kim tym którzy wzięli udział w 

pogrzebie mego męża i ojca na- 

szego zasyłamy staropolskie 
"Bóg zapłać". 

Anna Ptaszek, żona wraz z ro- 

dziną. 

DZIEWCZĘTA PO iszej KO- 
MUNII ŚW. 

z parafii św. Stanisława Kostki, 
mające zamiar przystąpienia do 

Macierzy Polskiej, niechaj się 
zbłoszą na posiedzenie nowozało- 

żonego Oddziału Panien św. A- 

gnieszki, które się odbędzie dzi- 

siaj wieczorem o godzinie 7:30 w 

hali Nr. II, w szkole św. Stani- 
sława Kostki.. Wszystkie opłaty 
wstępne zostały dla nich zniżone 

do połowy. 
Zarząd Macierzy Polskiej. 

o 

AKUSZERKA pani M. Motzna 

przeprowadziła się p. n. 36 Ma- 

rion Court. 22 s 

Lwów. — Do jakiego popłochu 
doprowadzić może w tłumie kilku 

ludzi złej woli, dowodzi zajście 
na rynku lwowskim dnia 2S zm. 

0 godzinie 11 przed południem. 
Niewiadomo, czy złodzieje kie- 

szonkowi ,czy inna jaka hałastra, 
lub, jak przypuszczano, najemni 
prusowokatorowie, podnieśli o tej 
godzinie koło sklepu Baczew- 

skiego w Rynku krzyk ogromny, 
że strajkujący robotnicy murar- 

scy "idą i rabują". Również od 

strony ulicy Ruskiej wpadło kil- 
kunastu wyrostków z okrzykiem: 
"Hura!" na ławy przekupniów z 

chlebem. Skutek tego fałszywego 
alarmu był piorunujący. W jed- 
nej chwili porwali się przekupnie 
1 przekupki, kupczące na rynku, 

| w dzikim popłochu i z krzykiem 
zaczęli zbierać towary. Przeraże- 
nie rosło z każdą chwilą, a sytua- 
cva zaczynała byc naprawdę tra- 

giczną, gdyż ludziom poprostu 
zabrakło rozsądku. Rzucano się 1 

na własny towar, łamano, rozbija- 
no własne naczynia. Potworzyły 
się formalne kałuże wylanego 
jnleka i śmietany, całe przetaki a- 

grestu, borówek i innych owoców 

sypały się na wszystkie strony. 
Zwijano na gwałt kramy i stra- 

gany. Tłum ogarnęła jakaś dzika 

żądza ucieczki. Nie mogły jej po- 

wstrzymać rozsądne głosy oby- 
wateli, którzy, widząc, że nic się 
nie dzieje, napróżno wołali o spo- 
kój. Jednocześnie zaczęto na 

gwałt zamykać sklepy. Łomot 

spuszczanych żaluzyi żelaznych 
powiększał jeszcze powszechną 
trwogę. Podwórze ratuszowe i 

kurytarze napełniły się prżekup- 
kami płaczącemi i zawodzącemi, 

i a coraz to nowe fale, napływają- 
ce z rynku, niszczyły i łamały 
wszystko, co już nagromadzono. 
Szkody są znaczne, a dotknęły 
najuboższych przekupniów. Po- 

płoch trwał około 10 minut, za- 

nim się wszyscy uspokoili. 
Dortmund. — Dortmundzki 

"Dziennik Polski" pisze: Jak się 
dowiadujemy, także w księgarni 
rodaka naszego pana Marcina 

Jarczyńskiego w Haginghorst 
policya urządziła rewizyę niespo- 
dzianą i pozbawiła go 386 kart 

pocztowych, 16 kalendarzy Ma- 
ryańskich, 11 arkuszy papieru 
listowego, 3 obrazów Kościuszki 
i wielu innych rzeczy "niebezpie- 
cznych." Rewizya odbyła się na 

skutek denuncyacyi, jakiegoś Po- 
laka (?!!). 

Cieszyń. Dyrekcya gimna- 
zyum polskiego w Cieszynie wy- 
dała sprawozdanie za rok szkolny 
1904 — 5. Z końcem roku szkol- 

nego liczyło gimnazyum 206 ucz- 

niów, z których otrzymało sto- 

pień celujący pierwszy 121, sto- 

pień drugi 15, stopień trzeci 9, 
nadto przeznaczono do egzaminu 

Nowy skład Mebli, Karpetów i Piecy, założony przez Braci Perłowskich pod nazwą 

UNION FIIRNITD8E X CARPET CO, 
4711 ASHLAND AVE., blizko 47ej Ul. 

Wielkie zapasy towaru który niamy na składzie muszą być wyprzedane, ażeby zrobić miejsce 
na pobudowanie naszego nowego budynku. Wszystko wyprzedawać będziemy o pól ceny re- 

gularnej. Sprzedajemy za gotówkę lub na łatwe tygodniowe wypłaty po $1-00 co tydzień. 
Dajemy ładne prezenta z każdein zakupnem. Rzeczy odstawiamy wszędzie i koszt zwracamy. 

5 Sztukowy Garnitur Parlorowy za $22.50. Wart drugie tyle. Na łatwe wypłaty. 

Kanapa, mocno zrobiona, z gru- 
bemi sprężynami za $3.89. 

Wielkie Szafy do ubrań po $6.75 

Sprężyny, w tę sprzedaż po $ 1.45 

Materace po $1.39 

Poduszki 65c 

Komoda z dębo- 
wego drzewa za 

$6.95. Waz7tydiear&* 

Nasze specyalne Venus Martin, żół- 
te łóżko z materacem I sprężyny 
kompletne za $9.75. 

50c Tygodniowo. 

uzupełniającego 2. Według wy- 

znania religijnego było katolików 
135, ewangelików 71. Według 
miejsca urodzenia było 185 ze 

Śląska, reszta z innych części Pol- 

ski. Według stanu rodziców było 
synów urzędników, nauczycieli, 
lekarzy itd. 34, synów rolników 

91, synów rękodzielników i prze- 

mysłowców 28, robotników 49, in- 

nych 4. Grono nauczycielskie 
składało się z 15 nauczycieli. 

Gniezno. — W sprawie sprze- 

daży majątku Kawiar pod Gnie- 

znem przez p. Fremdlinga Ban- 

kowi Parcelacyjnemu wrzesiń- 

skiemu za 211 tys. mk. wykazuje 
się jak cena ziemi poskoczyła 
Przed laty ośmnastu folwark ten 

mający 500 mórg obszaru sprze- 
dał X. kanonik Duliński panu E- 

chaustowi za 60 tys. m. — nastę- 

pny właściciel zapłacił zań 130 
tys. mk., a pan Fremdling zapła- 
cił 160 tys. mk. Prawdą jest, że 

folwark ten był zaniedbany, a p. 

Fr. zrobił w nim wielkie nakłady, 
wydrenował i pięknie go zabudo- 
wał. Ziemia jest wyborowa. — Z 

Dziekanki, z zakładu dla obłąka- 
nych uciekło dwóch chorych, je- 
den na pól nago. 

Ostrawa polska. — Rada szkol- 
na krajowa na Szląsku uchwaliła 

zaproponować rządowi, aby kla- 

sy równoległe czeskie istniejące 
przy niemieckiem męskiem semi- 

naryum nauczycielskiem w Opa- 
wie przenieść do jakiegoś innego 
miasta, i utworzyć z nich osobne 

seminaryum czeskie. Ponieważ 

zaś Niemcy nie życzą sobie, aby 
jakikolwiek* instytut czeski istniał 
na Szląsku zachodnim, jest podo- 
bno projekt założenia tego cze- 

skiego seminaryum w Ostrawie 
polskiej. 

Jest to sprawa, która nas, Pola- 
ków żywo obchodzi. Polska O- 

_strawa jest miastem polskiem i 

tylko agitacya sprawiła, że to mia- 

sto ma większość czeską w Ra- 
dzie miejskiej. Samodzielne semi- 
naryum nauczycielskie męskie z 

językiem wykładowym1 czeskim 

pomoże Czechom w ich zabiegach 
forsownych około wynarodowie- 
nia Polaków szląskich. Prezy- 
dyum Koła polskiego powinno te- 

dy zawczasu zaprotestować u rzą- 
du przeciwko utworzeniu w Pol- 

skiej Ostrawie seminaryum czes- 

kiego. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 
Zaopatrzony znacznym zapasom jak najświeższych, najmodniejszych wioaennych materyi, wy- 
konuj e wszelkie ubrania nnjzkie najdokładniej. 

Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwyczaj staranne. 

DR. B. KLARKOWSKI, 
HO W. BLACKHAWK ULICA, róg Cleayer St. 

Godziny oflsowe: do 10 rano, od 2 do 4 
po południa 1 od 7 do 9 wieczorem. 

Telefon Monroe 1880. 

w Szpitalu 1 JtUmice Aiunoi", rug aai- 

ated 1 Washington Blvd. w Środy i So- 
boty od 2 do 8 po połndnio. 

EXTRA. EXTRA 
SOBOTNIE TANIOŚCI—JUTBO, DNIA 

19-go SIERPNIA, u 

r « za dobre damskie pończochy, 
Uli warta lOc. 
I l^n za dobre białe chusteczki, 
I warte 5c. 
rr« za śliczne deczki na stół, z ładnem wy* 
I u szyciem. warte 15c. 

fln zh damskie koronkowe koł- 
tl u niarzyki, warte 19c. 
I Cn M pięknie ugarnirowane kapelusze 
I U u dla dzieci, warte 39c. 

Qn za dobre dziecięce pończoszki, wszyst- 
Ou kie numera, warte 16c 

nnn za śliczne przykrycia na gortetf ob- 
ił Uli szywane koronką, warte 89c. 

Cn za piękne kolorowe akarpetkl dla męź- 
iJO czy/n, warte 15c. 
On za dobre szelki dla chłopców, 
£. U warte 5c. 
r za kawał pięknego Ruchlngu, rozmaite 
U U kolory, warte lOc. 

I d r. Zft yflrd najlepszej ceraty na stół, 
I UC.wartal9c. 
O Qn /H dobre pół wełniane mązkie koszu* 
O u u le (camels bair), warte OBc. 
Q Qp 7a koszule z jedwabnym gor- 
O u u sem i rozmaite kolory, warte 75c. 
r fj» za dobre parusole ze srebrnemi rą> 
li U U czkami, warte $1.25. 
r« /.a 4 extra duże kawałki dobrego mydła 
30 do mycia lub do prania, warte lOc. 

Ir- za modre spodnie dla chłopców, nu- 
0 u mera a2 do 10 lat, warte źflc. 

Wykupiliśmy na licytacji 28 dużych skrzyń 
rozmaitego obuwia, które rozdzieliliśmy na 
zepatty i wyłożymy na sprzeda* w Sobotę po 
bardzo nizkiej cenie. 
nn. za 1 zapas niemowlęcychtrzewików,a 
Z u U miękkiemi podeszwami we wszyst- 
kich kolorach, nr. 1 do 4, warte 75c. 

AC* za 1 zapas mązklch 1 chłopięcych ten. 
Z ub olsiliprów (rnbber bottoms), war.SOo, 
Al i n za 1 zapas «xtra dobrych dongola 
O I ■ I y (oxfords),nizkich trzewików, pa* 
tentowane kapki, warte $1.98. 
(Dl OR 2>1 zapas extra dobrego gatunku 
CD I • £, U trsewlków dis mqźciyzn, elegan- 
cko zrobione, warte aż do $2.25. 
A O ft zs 1 zaPŁa całkiem skórzane trzewiki, 
^rOu dla dzieci z korkami, nr. 5 do 8 w. 69c. 

70« za 1 zapas satln cielęce trzewiki dla 
/ yU chłopców, całkle skórzanne obcasy, 

nr. 12 do 2, warte $1.25. 
Art. za 1 zapas niemowlęcych rozmaitych 
U uli (scrolls) trzewików w kolorze, tót* 
tym, czarnym lub czerwonym, nr. 3 do 5, 
warte 69 centów. 

aq. y.a dobre ubrania dla chłopców, X ka* 
U Ou walki, wszystkie nr., warte $1.50. 
mi ą q za 1 zapas czysto wełniane ubra- 

vO | t^rO nie dla chłopców, w kolorze ctar> 

nym. moOrym, brunatnym i szarym, dobrze 
zrobione, eprzed. zawsze nie mnie] jak $2.70, 
O fin zuextra dobre spodnie dla chłopców, 
U y U nr. od 4 do 19 lat, warte 69c. 

TT MISECKOWSKT, 688 Noble atr. 

w 5 dniach-™ 
—— Żadnego cl<cU aol bólo 

Chcą wyleczyć kaSdeeo mężczyzną cierpi^ce^o na Varicocelo. Strykturę, Zaraźliwa Zaka- 

żeni o Krwi, Osłabienia Nerwowo, Uydrocele, albo Choroby Miądzykrocza. 
11 JU —>*UIaU Ir♦ /«T»Tłr writll «iva4a n(« 

> pomocy któ- 
re^o Was raz na zawszo wyleczą. 

NIE PŁAĆCIE. ZA NIE WYLECZENIE TYLKO ZA WYLECZENIE. 
Dolegliwości żołądka, wątroby i nerek, choć bardzo ncwet zastarzałe, stanowczo wylecz*. 

MMnn«nM«*mv!iatrBn A 

PŁUCA. 
Którzy cierpią na dychawicą, 
bronchitis lub suchoty sta- 
nowczo wyleczą podług mo- 

jej najnowszej metody przez 
wdecblwaoie Ozaliuowego 
Gaza. 

PRYWATNE CHORO- 
BY MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko 1 ra* 
na zaważ* 1 to zupełnlo <9- 
krknle. 

PORADA DARMO. 

Wyleczam na stałe 

S Specjalista Chorób w 

gj Kobiet i Mąźczyzn. g 
rr*łTHSSS55«P SSS KSS7BTJ H 

JJULLULł USLi 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, ból w ple- 
cach białe upławy. wyleczone 
na etałe moją metodą do lecze* 
ni*. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby akórne, Jako to: Ero 
•ty, wrzody, utrata włosów, lid. 

Ja wał wyleczą 
rac ni timu, 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

D R. L. E. ZIN S.247 W. Madison St., rog Sangamon, CflICAuO. 
GODZINY OFISOWE: Od SmeJ rano do 9tej wlt»cx. W yiedzlol^ od Otcj rano do 6teJ wlecz. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PECYAI/1STA, ktflrr prarantuje wylecayć chor# o ety, tal- 
ia wloce oczy 1 schora.iłe p>.\viekl, ffiuchotą, trudny ałueb, azus v u- 

aicaeb. ka'ar nona 1 gardłcl wrdilellny n uaau, bea wagl^du na to komu 

paą nl» udało wjrleczjrfi. UOPABOW cjjsjii u&uiiAn JL, DAbUW*UV vu*/ ntmuwnj, ^ 

'dlifllU: 261 LINOOLN AVC« God*. ofleowo: Od 9 —12 w poł.; od a — 4 po pol; od 0— • wiar 
W Niedzielą od 0—li w pnłudr.ie. 

PORABA PARMO. 

DA CV HA DIlDTimr motoa teraz aa połową ceny kupie wprost 

iflul ItA HuriUflC «&brvkl. Zaatoaowania i zbadrnl' prz«z 
"Ul ,U,,V Dajdoówludczeńsrych hanriaZyatówdla dam 

It mątczyzn jest bezpłatne. Prznazłó MJ.OCO zado- 
wolonych kostumsrów obecnie no*zą nasze pasr. 

HOTTINGER TRU8S FACTOKY 
465 jnŁTTAUEKK ATKNUK, róK ChicRRO Awnne., «te 

iflo Imeiwtocionn 
Otwarte codziennie od Ctej rano do 8teJ wieczorem. W niedzielą od 9UJ rano do 7mej \Tiec*or»p 

Dr. M. P. KOSSAKOWSKI, Ij 
j Mieszka I ordynuj# w swoim oflsle pod numerom | 8 «cxorem. 

9 708 3XT01r>lo XJ1. wdomo p. J. Szymc2ak*. RB YKLKF05 XÓ2UU2E tli 


