
Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. 

DR. M. F.BOŻYNCZ, 
Ofis: 5;9 MILWlUiEE ATENCE. 

Telefon Monroe 301. 
Godziny a od 10 do 12 w południe; od 4 do S pa 

południa; od 6 do 9 wieczorem. 

Mieszkanie: 1629 Spaulding Are. 
Telefon Ashland 2953. 

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

/ 

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

Telefon, Canal 7082. 
Wyjechała na prowincyę, idzie zabawi kilka 

tygodni. Dojeżdża do Chicago w Poniedziałki' 
1 Czwartki, przyjmując pacjentów od ^0 rano 
do 1 i-tej w południe. 

Dr. J. J. Gofembiowski, 
LEKARZ I CHIRURG- 

SPECJALISTA CHORÓB WEWNIłTUZNICH. 
OFISA: 

179 W. Division ul. 699 Noble ulica, 
tóg Milwaukee Ave. róg Bl&ckhawk uL 

GODzcrr oksowk: 
Od 8—10 rano, Od 10—12 rano, 

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

TeL Monroe 898. Tel. Monroe 496. 

Telefon Monroe 885. 

DR. F. KALACINSKI, 
638 Noble Ulica, 

róg Bradley. 
GODZ. OPISOWE: 

Do 10 rano. Od 1 do 3 po nmman 
poL i od 7 do 8 wiecz. CHICAGU, 

DR. ANNA L. KRYGIER, 
98 PAKK ULICA, 

przy Wicker Parku. 
( Od 9 do 11 rano. 

Godziny oflsoire. } 0d 7 do 8 wieczorem. 

TELEFON WEST 2200. 

TZMIKA CHIB URGICZ2TA, (Wtorki i Pi* 
819 W. Harriaon Str. {.tki o 9 rano. 

Dr. W. A. Knflewski, 
Polo} 1012 COLUMBUS MEMORIAŁ BLDG. 

108 State St. róg Washington. Godziny: 10 do 12 
przed poŁ Tel. Central 3618.—Auto 3617. 

1U W. ista ULICA. Godziny: 2 do 4 po poł. 1 
7 do 9 wieczorem. Tel. Canal 73. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

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

Rezydencya i ofla i« 

• 482 W. 18-ta Ulica ■ 

pom. Aablandl Paulina UL CHICAGO. 

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

Rezydencya: 4TO W. DIYISION ULICA, 
TH. West 6S9. Ofis: 829 Milwaukee Ave. Godr, 
Oli*.: Od 1 do 21 od 7 dc» 8 wiecz. Tel. Moaroeb98. 

Oflp: 105 W. Blackhawk Str., rój? Holt Ave. 
Godz. Ofisowe: Od S do » rano. Tel. Monroe Sł2» 

Telefon 1031 Halsted. 

Dr. JL PictrzyKowskl, 
538 Milwaukee Avenue, 

róg Center Ave. 

OODZESY do lOteJ rano, rtlTPAflO od 2tej do 9tej wiecz. CHILAUU. 

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

719 MILWAUKEE AYENUE. 
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano 

do 0 wieczorem. 
TELEFON 1652 MONROE. 

*BL. TABDS 60Ł. 

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

Godziny OSsow*: ■ 

Od 10 do 12 w południe, WW LhlCa^O. IIL- 
1 od 5 do 8 po południu. 

Dr, Jf, Szwajkart, 
Ofis i mieszkamle: 

658 X. Ashland A Te. 

Bóg Blackhawk al. 

Tel. Mo>r«e 1089. 
Godziny: 

Do 10 przed poludn., 
i po 6 wieczorem. 

W Szpitalu Nazaretanek o 10 przed pol. 
mmmtmmmmmmm^mmmmm^^mmmmmmmmmmmmmmmammmmmrnmmmmmm 

T«l. w mieszkaniu 4Si Monroe. 

Dr. J. A. TRAIN, Lekarz i Chirurg 
Ofle i mieszkanie: GOPZINY:' 

6«! NOBLE CL. | Róg loftaham Ul. } od &_y wieczorem. 

CHICAGO, ILŁ. 

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

Mieszkanie: Ofis: 

634 S, Sschdl Si 709 KiUes kn 
Teł. Seeloy 1945. Teł. Moaroe 1677. 

GODZINY: Od4-4 1 od7-9 wlecz. 

_ -f 
Żadnych 
wyeórowe- 
nych ffn 
n» poeią- 
gacft. 

Tray Skapreee —Pociągi na Wecbód. w każdy 
dzień toku PuUmanowskie Wagony Sypialne 
inj wsayatkich po cipach. "W«guny dla Trao*- 
Kontyn«ntał»ycb. Toryatów opuazczaj* Cblcazo 
tray r»zy w tygodąiu: we wtorkU aoboty o 2:38 
po pohidnia; w środy o 10:35 z rena. Z Chi- 
cago do BoatotMł baz przeaudania. '.Nowoczo 
•ne Wag<»«? Jadało* w kt^rycb daje "tlą obiad v 

podług ; Unm.oiobowor-hluiwwego. x qau*mi od 
Kc do $1.00, jakotet obełue^ a la carte. Bezpo- 
średni* komunikacja do Fort W^yn^Tiadlay^ 
Cl«»eland, Brie, Boffalo, Rochofter, Syracose. 
Biogbnmtoa. Scranton, Kew Yora,»Boatoa i 
wszelkich miejscowości wacbodnicb. .^Baty zaw« 

•m najniższe. Murzyni—portwzy w an.forniacb 
ku oModi* weayatkicb pullrnaa — pasażerów. 
Je2«ll zamierzacie udać sią na Wichód, zcłości* 
aii "o «aJbli*e*eijo A gonta Biletowego, lub piez- 
cie do JOHS T. OAŁAHAN. Agent. 

113 Adama St., Cbicago 111. 

Popiera joto I nftareatPolsktl { 

Bracia Witowy 
HURTOWNI CROSERNICY 

Północno-zachodni róir R&ndolpb 
i Coaplainea ulic. \ 

= TELEFON MONBOE 2138. ^ 

Specyalne tłómaczenie k 
dl* "Dziennika Cbicagoskiego". 

{Dalszy ciąg.Jj 
Ależ-bo istotnie, czyż mogło tym mieszkańcom 

Turkiewa, pogrążonym w tak jej ciemnocie, przyjść 
na myśl, iż stali się ofiarami figla kuglarskiego ? Nie 

mogli-ani na chwilę wątpić o tem, że istotnie prze- 

mówiły same ich bałwany w Vorspueku. Wszak 
to z ich dziobów, niemych dotychczas, wyszły owe 

wyrazy wygłoszone wyraźnie w języku rosyjskim. 
A przy tem, czy nie wydarzyło się przed tem coś 

nadzwyczajnego? Czyż nie przemówiła także pa- 

puga Dżako? Czyliż krajowcy wówczas już nie 

przerazili się, usłyszawszy owe wyrazy dla nich 

niezrozumiałe? Co zaś możliwem było u ptaka, to 

dlaczegóż nie miałoby być możliwem dla bożków 

o głowach ptasich? 

I 

PRAWDZIWE MCHOWE WIĄZKI FUTER. 

Od owego dnia tedy, p. Sergiusz, Cezar Kaska- 

bel i tegoż rodzina, a także i obaj marynarze, za 

którymi ujęto się jako za ziomkami, mogli się u- 

ważać za wolnych. Zima najostrzejsza już przecho- 
dziła, a temperatura stawała się znośną. Postano- 
wiono tedy nie zwlekać z ^opuszczeniem wysp 
choskich. Nie było 2resztą obawy, ażeby usposo- 
bienie krajowców się zmieniło. Zanadto już byli 

! "oczarowani". 
Pan Kaskabel był w doskonałych stosunkach 

ze swoim "przyjacielem Czu Czuczkiem", który 
byłby mu chętnie ozyścił buty, gdyby tego żądał. 

Rozumie się, że "poczciwiec ten" postarał się 
o to, by zwrócono wszystko, co zabrano z "Piękne- 
go Wędrowca". On sam na kolanach oddał Cezaro- 

wi Kaskabelowi barometr, który nosił na pier- 
siach, a "święty człowiek" raczył wyciągnęć rękę, 
by Czu Czuk móbł złożyć na nią ze czcią pocałunek. 
Czyż nie sądził, że ręka ta była*w stanie ciskać bły- 
skawice i pioruny, lub rozkazywać wichrom i za- 

wieruchom ? 1 

Krótko mówiąc, d. 8 marca pokończono przy- 

gotowania do wyjazdu byłych jeńców. Pan Kaska- 
bel zażądał dwudziestu reniferów; Czti Czuk na-^ 
tychmiast ofiarował mu sto, ale Cezar podziękował 
mu i zadowolnił się dwudziestoma. Żądał tylko w 

dodatku paszy w dostatecznej* ilości do żywienia- 
jego zaprzęgu, dopóki nie pr^ebedą pcja lodowego. 

Wcześnie rano" dnia tego "święci ludzie" poże- 
gnali się z krajowcami Turkiewa. Cały szczep ze- 

brał się, ażeby być przy ich odjeździe i życzyć im 

szczęśliwe} podrójy. 
"Kochany Cj.u £zuczek" był na przedzie i 

drżał ze wzruszenia prawdziwego. Pan Kas^abel 
zbliżył się do- niego i. z lekka poklepawszy go po 

piersiach, powiedział po francuzku: 
— Ta, ta, stary łotrze! „ 

Poufałe to dotknięcie podniosło w oczach kra* 

jowców znaczenie ich władzcy. m 

Dziesięć dni później, d. 18 marca, po podróży 
dość wygodnej i nie nużąc.ej po polu lodowem łą- 
czącem archipelag Lajchoski z wybrzeżem sybiry j- 
skiem, mieszkańcy "Pięknego Wędrowca" 'dostali 

się do wybrzeża, u ujścia rzeki Leny. 
Po tylu przygodach i wypadkach, tylu niebez- 

pieczeństwach i przykrych przejściach od chwili 

wyruszenia z Portu Clarence, pr Sergiusz i- jego 
| przyjaciele nakoniec stanęli na stałym lądzie Azyi. 

t ... 

3.0Zf)ZIAŁ VIII. 

Kraj Jakutów. 
Pierwotny plan podróży, który ułożono od cie- 

śniny Berynga do granicy europejskiej, m«6iano 

teraz oczywiście zmodyfikować, skoro wypadki nie- 

spodziewanie zapędziły naszych podróżnych do 

wysp Nowej Syberyi. 
Nie mogło teraz być już mowy o przejeżdzanłu 

przez azyatycką Rosyę w południowej jei.czę§ci. A 

przy tem, zbliżała się już pora piękna, a ź nią tem- 

peratura łagodniejsza, tak, że nie trzęba. było myśleć 
•roj zimowaniu \y jakiej wiosce syberyjskie?. Należało 
•prźy tem wWystkiem wyznać, że Wszystkie wpa- 
dki złożyły się o tyle pomyślnie, o ile były dziwne, 

(Gąg dalszy nast^pi.^ — ~ 

* 5 1 SEWER.' 
"" 
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STARZYI MŁODZI. 

11 POWIEŚĆ. 

(Dalszy ciąg.): 59); 
'— Znasz pan obecny stan Czyżowa? 
— Objaśnili mnie Adaś i pan Walenty. 

A zatem, wiesz pan pewno, że spacerami do 

obory i kurników moich córek — nie można wydo- 
być się z kłopotów. 

— Musimy pomyśleć o kapitale, stworzyć go 
i zacząć działać. 

Twarz pana Stefana rozjaśniła się. Staruszek 
zaczął słuchać uważnie — pani Karolina wyprosto- 
wała się, siedząc na kanapie. 

— Jeżeli pan mówisz o stworzeniu kapitału, to 

kwestya inaczej się przedstawia. 
— A przedewszystkiem o stworzeniu własne- 

go kapitału. Jeżeli się organizuje kapitaf pracy, mo- 

żna śmiało myśleć o kapitale realnym, gfłyż jest 
jego gwarancya. 

— Kto panu gwarantuje? 
— Panna Wanda i panna Celina. 

Pan Stefan się roześmiał. 
— Gwarancya niezbyt pewna! 
— Najpewniejsza —przerwał Stanisław. Jeżeli 

będziemy mieli mleko» którego jakość i ilość za- 

gwarantują nam córki pańskie, wtedy możemy kie- 

dyś założyć' do spółki fabrykę serów lub masła.. 
— I zbankrutować. Lecz odstępujemy od 

przedmiotu' — mówiliśmy o interesach Czyżowa. 
— Czyli <> długach- — dodał Stanisław. 
— Nie przeczę — o jegodługach. 
— Należy je spłacić. Poświęcając część, urato- 

wać całość — sprzedać Bogdanówkę lub Kopaczew. 
— Ucinać poły, aby łatać plecy. 
— Lepiej jak wycfhać plecy dla ratowania poły. 
— Któż zresztą na razie kupi? 
— Rozparcelować Bogdanówkę. Chłopi morga- 

mi rozbiorą» lub gromada od razu całość nabędzie. 
— Parcelować — powtórzył zdziwiony "pan 

Stefan — i chłopom oddawać kawał ziemi, której 

posiadania broniliśmy wszelkiemi siłami? 
— Lepiej jsk Niemcom lub żydom las. 
— Ej- mój panie — zawołał pan Walenty, któ- 

remu pan Stanisław do żywego dopiekł swą zimną 

logiką — egoiści nie oglądają się na nic i na nikogo. 
— W każdym razie dbają o własny interes i 

-*nie dają się wyrugować z zajętego przez siebie sta- 

nowiska — odpowiedział ostro napastowany. 
*' Adam i Celinka dawali Stanisławowi spojrze- 

niami znajki, aby nie drażnił poczciwego starca. 

— Alez opinia, co na to powie opinia — zawo- 

łał pan Stefarn Cała prawie prasa powstaje przeciw 

parcelacyi naszych gruntw» każąc się nam bronić na 

odziedziczonym kawałku ziemi! 
— Właśnie dla obrony odziedziczonego kawał- 

ka ziemi, trz*eba część jej rozparcelować. Prasa 

krzyczy na tych,#co części swoich majątków parce- 

lują, a jest bezbronną w obec tycfi, którzy frymar- 

czą ziemią- skupując od zadłużonych właścicieli ma- 

jątki, aby je oddać pokawałkowane Niemcom lub 

łotrom z ciemnej gwiazdy. Ludzi tych przyjmują 
po towarzystwach i szanują jako szczęśliwych 

przedśiębiosfów. Jeżeli panowie boicie się opinii, ja 

pcfżornie kupię Bogdanówkę i rozparceluję* lub 

sprzedam gromadom z Czyżowa i lDobiesławic. Nie 

boję się opinii, skoro jestem p*pzekonany, że uczci- 

wie i patryotycznie postępuję. 
— \A to jakim sposobem? 
— Potęga społeczeństw polega na średnim sta- 

I nie. Ani zbyt' bogaci, ani 'zbyt' biedni nie spełniają 
obowiązków względem kraju. Pierwszym się nie 

chce, są zwykle 'nieobecni"'-drudzy nie mogą, nie 

'm^ją za co. Obowiązkiem więc naszym', którzy ro- 

zumiemy tę zasadę, to prawo nauki społecznej, sta- 

"rać się o wytworzenie jak największej liczby śre- 

dnich właścicieli' średnich pięćdziesięcio lub stu- 

morgowych gospodarstw, bo tym sposobem 1 wy- 

tworzymy dzielnych obywateli. 
— Kiedy, jak, gdy tymczasem spanoszony 

chłop jest przerażający*—prśćrwał pan Stefan. 

— Nie zawsze i nie wszędzie. To zależy, jak się 
z nim obchodzono od lat trzydziestu. Konsekwen- 

cya dziejowa jest nieubłaganą. Zresztąjs^n spano- 

szonego chłopa będzie lepszy, a wnuk stanie już na 

gruncie obywatelskim,. 
W miastach nie będzie przeludnienia z pół in- 

teligencyi, szukającej zarobku i często w' nędzy 

marnującej swe siły; bo syn i wnuk właściciela pięć- 
dziesięciu lub stu morgów, wróci do gruntu, bo bę- 
dzie'miał do czego. Nastąpi równowaga się i roz£~ 
mu między miastem i wsią. Produkcya się podnie- 
sie, a»z nią bogactwo i prz.emysł. Dziś my.potrze- 
bujemy jednego lub dwóch pism peryodycznych, 
jednego tużurka i kapelusza, jednego na dziesięć 
lat fęrtepianu. Wyobraćmysobie dziesięciu naszych 
sąsiadów, każdy na stu morgach dobrze obrobio- 

nych —r— a wtedy konsumeya pism, książek, tużur- 

kójv i kapeluszy podniesie się dziesięć razy. 

— Ale my tego nie doczekamy — zrobił uwa- 

gę-pan Stefan, gdy pan Walenty frasobliwie- tarł 

•ręką cżoło. 7 
A Czyżowscy zabierając śię do swych~prżedV" 

sięwzięć, które im sławę zrobiły, Osądzę, nie zadawa- 

li sobie pytań, cźy doczekają rezultatów swych 
prac? Umieć pracować dla przyszłości jest udzia- 

łem ludzi dzielnych a nie egoistycznych. 
— Jesteś pan icały dyabeł — zawołał pan Wa- 

lenty, rozrzewniony wspomnieniami ̂ Czyżowskich, 
a -po częśet-jyrzek^nany dowodzeniami- Stanisława. 

— Zanim jedriak dojdziemy do Jej uśmiechnij 
tej przeszłości... 

(Ciąg dalszy nastąpi.) j s 

„t i Fi* i VARICOCELE 

Wyleczę w S umach 
»/ > L_j — Żadnego (clęcl» ani bóla 

Chco wylccf.vć kB?.dPi<o mą^czyzne cierpiący nąVaricoceIe. Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenie Krwi, Osłabienie Morwowe, Hvdrocelf/a}bo Choroby Miądy-ykf^a. 

Tu kor/ystna ofertą fobimy dla Wszystkich t«b którzy wydali swoje pieniądze dla wyle- 
czenia sin bez skutku, oprócz tej-o>aby tidowifnić wszystkim ty ńi. którzybyli leczfni przez 
tuzin lub wiącej innych di»któr6w bez ekfljku, że ja mam jedyny sposób za pomoc* któ- 
rego Wa9 raz na za\vezo*wy leczą. 

NIE PŁAWCIE ZA NIEWYLECZENIE TYLKO ZA WYlECZENJE. " 

Dolegliwości żołądlca, wątroby i ileirek, choć barflzo nawet zastarzałe, stanowczo wylecz* 
PŁUCA. 

Którzy cierpiąna dychawicą, 
broncnitia lub suchoty sta- 
nowczo \vyleczą.p.ocUuc mo- 
jej najnowszej metody przez 
wcit-cliiwanio Usaliuowego 
Gazu. 

PRYWATNE CHORO- 
BY MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko I faz 
na zawsze i to suipelnio ee- 
"kretnio. 

PORADA DARMO. 

MMBraffBMHtaHJBB HB 

IYYyleczani na stałe!] 3 

Specyulista Chorób 
Kobiet i Mążczyy.n. 

DOLEGLIWOŚCI 
> NIEWIAST. 

ZDłienio macicy, bńl w pif. 
cach blale uplawy. wyleczone 
na stale moją metodą do lecze» 
Dla. 

ZATRUCIE KRWI 
i choroby skórne, jakoto: Kro- 
ety, wrzody, utrata włosów, itd. 

Ja was wyleczy 
raz na zawsze. 

MÓWIĘ PO POLSKU, 

DR.L.E.ZINS, 247 W. Madison SŁ,rog Sangamon, CHICAGO. 
GODZINY OFISOWE: Od Sraej rano do fltej wtocz. W Niedzielą od Otej ranodoOtej wiecz. 

I)r. Wcrntrnub, 
'Wiedeński Specyalista. 

.CHORZY— 
BUDŹCIE WYLECZENI 

Czy jesteście zniechęceni dlatego że nie możecie odzy- 
skać ewe stracone zdrowiu? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny i doktorów? Czy cierpicie z dnia na dzień bez 
doznaniu ulgi? Jeżeli tak, to przyjdźcie do mnie a Ja wam 

pokażę jak inogę 

E5T Leczyć wns abyście zostali wyleczeni. * 

W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn i 

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

fisie umiegzczone są najnowsze i najlepsze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, i co 

zostało uznanem jako korzystno tutaj i w Europie dlji lecze- 

nia chorych ludzi, można widzieć w moim ofieie, a ja z mej 
strony nie szcządzą czasu, starania ani kosztu aby was zupemio n;i<n./>jv. 

soba cierciąca na jakąkolwiek chorobą przybyła do mojego otisu na prywatną i poufną naradę; 
nic w.is kosztować nie bądzlo, a ja przekonam was że jestem w stanie wyleczyć waa abyście 
pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 

Jpżeli cierpicie na Chorobę Żoiądkn, Wątroby lab-Nerek, nlo czekajcie, bo możecie doaUĆ 

raka i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczą was bezpiecznie, niezawodnie 1 szybko. 
Suchoty— tą przestraszającą chorobą, która zabiła wlącej ludzi w jednym roku aniżeli 

wszystkie inne chorob* razem wziąte, leczą przez wdychanie najnowszego wynałazko, (jazu 

Osy-Urolinowego. Jedna .próba pokaże wam jak tępo dokonać można. System Jest pokrze- 
piony, czujecie slą rozweselonymi, oddyebaelo lepiej, kaszel ustąpuje, i po czaala jesteście 
zupełuie wyleczeni. 

Jeafto największy wynnlnzek bieżącego stulecia, I tylko 
ja sam w Chicago mam" maszynę do wyrabiania tego gazu • ■*" I 

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

którym przeznaczono śmierć. 
Choroby Nioitlast— ból w plecach, opadanie macicy, białe npławy, nieregularność i bole- 

ści w bokach leczybez operacyl na zawsze. 

Spectalnci Prywatne Cborobr Męfcczyzn leczą 9Z?bko i sekretnie. Nienaturalne wymiotjr, 
bolesne i cząst9 puszczenie uryny, utrata inązkości, są dolegliwości które prądlco ustępują 

mojem leczeniem. 
Wsijstule Chroniczne Choroby, bez wzglądu na to czy aą zastarzałe lub uporczywe, wy- 

leczą bezpiecznie i na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU.. 
GODZINY OFISOWE; Codziennie od!) rano do 8 wieczorem; w PQnIedzlałki, śr®« 
dy' i Piątki od 9 rano do !£6-tej wieczorem. W Niedzielą od 10 rano do 12 w południa. 

DR. WBIKrTRAUB. 
Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 

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

u 

WJU l SUCHOTAMI 
ASTMĄ, BRONCH1TIS i KATAREM.' 

DRA KOCHA PRZEDZIWNY WYNALAZEK. 

Nieomal wszyscy lekarzo przyznają, że Dra 
Socha Tuberkulina do Wziewania wyleczą -z Su- 
chot jeżeli bywa zastosowaną bezpośrednio na za- 

rodki choroby. 
Wielki specyalista chorób euchotniczych, Dr. 

Edward Koch, oflkrył ów przedziwny aparat (wy- 
żei przedstawiony), za pośrednictwem którego 
"Tuberkulina" w łączności z gojącymi oliwami, 

zostaj^ zamienianą w parę w tym celu, aby owe 

leczące pary mogły być wziewane wprost do płuc 
i 'ruiek oldechowycti, zabijając zarodki 1 trwale 

usuwając wszelkie trucizny suchotnicze z orga- 
nizmu. 

Doktorzy w Zakładach Kocha przez cał« życie 
czynili głębokie i wyczerpująco budania wszela- 
kich chorób piersiowych, jak Suchoty, Katar, 

-Astma i Bronchitie, i setni pacyeniow /.tniucua* 

nych jako nieuleczalni staaowią działaj żyjąco po 
mniki ich lekarskiego powoilzeuia. 

Stara motoda przyjmowania lekarstwa do Coł%- 
dka dla leczenia chorób plucuwych znajUujn ooo- 

cnie bardzo małe zastosowanie. Natomiast :n®- 

toda wziewania spotkała się z wielkiem powodze- 
niem od chwili jei zaprowadzenia z przód blisko 
dziewięciu laty. oa którego to czasu setki pacjen- 
tów zostało uzdrowionych z chorób płucowych. 
Chicsgoski Zakład Kocha znajduje się pn. If 

przyDcjrborn ulicy. 

Suchoty zakradają s!ą nn swa oflarrj jak złodfl^J 
nocny, i zanim cierpiący spostrzeże wlwSdw? 
stan zdrowia swojo, wydzieliny katarowe już UK 

dalece pozatruwały rurki oddechowe iego płuc. M 
te poczynają się rozrywać i rozkładać, a cierpiący 
ftfnje sią mimowolną ofiarą niszczących aku* 
tków tej stras/.liwej choroby. Przypadłości pla- 
cowe zwykle biorą swój początek z kataru w no- 

sie lub gardle. 
I w samej rzeczy, katar znany jest jako nieza- 

wodny zwiastun nietylko samych suchot, ale tak- 

że astmy, bronchitisi głuchoty. Każdy myślący 
człowiek wie, że lekarstwa przyjmowane do ftołąa- 
ku nie uzdrawiają z tychże chorób. 

Przestańcie brać lekarstwa do żołądka. Lekar- 

stwa na płuca są zawsze szkodliwe żołądkowi. 
Pacyenoi ogłaszający siq o kuracją w Zakładzlo 
Kocha, 70 Dearborn ulica, otrzymują pdradę, e^- 
zaminacyę i jedno leczenie darmo. Jeżeli rfiił 

możecie'przvbyć, to piszcie po szczegółowe obja- 
śnienie Kocha Kuracyi Domowej. Pacyenci biorą- 

cy Kuracyą Kocha otrzymuje usługi najlepszych 
specjalistów, razem ze wBzystkiem cokolwiek m> 

uka dokonała, podczas kiedy opłaty są mniejsze 
aniżeli u zwykłych lekarzy. 

Aanhiltaia 

Możecie riq I ^ ~WL2T~~ m 

poradzić JLJ* ^rC XlL JHk CJ %>S JET3. JtX) p. u. 

TO J-)E AjttBOH.IV TJJLm., róg Randolph ul.^PokńJ 9.—Weźcie elewator. 

Godziny ollsowe od 10 do 0; w Niedziela od 10 do 3. W Poniedziałki, Środy i Piątki, od 10 do 8 wiec* 

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

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

Zastdsowanie nic nie*kosztuje. 
Doskonale dopasowane okulary są tak 
tanieml jak bezwartościowe- gotpwe 
okulary przez niedoświadczonych do- 

pasowane. 

i465*467| 
*tflLWAUKEEAV£ 

COit chicago fi)K.\ 
Godżlny ofi«owe: od 9 rano do 0 wieczorem. 

W Piątki do 7 wieczorem. W Modsl* 
^ .l^odlO rsnoTflo 1 po południu. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PECYALISTA, który gwarantuje wyleczyć chor* o««y, zał- 
Bawione oczy i schorzałe powieki, głuchotą, trudnjraUob, nzum w u- 

„ach katar nona i wrdłcTwydrieliny * u.zo, bez względu na lo komo 

rta aJa udało wyleczyć. DOPASOWUJłiiMi uaui-Aai. ^ 

silniki* qa| LINCOLN AVE. Qod«. ofl»owe: Od 9 —12 w pół.; od S-» 4 po poł.| <4 wiat nlinii*. 261 LINCOLN A»t w Niedzielą od 9—11 w połudble. 

ni CIV ul minTlinr motn> *®rł7'«» połową ceny kupić wprott 

PASY HA RUPTURĘ j' mii Pr*e«ło BO.OUO t-do- 
'— wolooycb koitouwrów obecnie noszą nas-<e paey. 

HOTTINGER TltUSS FACTOBY 


