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(Cią£ dalszy). 
— Tak sądzę -^odrzekł Cavor. 
— Patrz pan — rzekłem — te rośliny będą 

wkrótce tak wysokie jak my. A jeżeli się pan myli, 

gdyż jakaś niepewność powstała w tej chwili w 

mym umyśle, jeżeli atmosfera tam na dworze nie 

jest powietrzem, lecz azotem lub kwasem węgla- 
nym, to co wtedy będzie? 
— Bardzo łatwo się o tem przekonać — od- 

rzekł Cavor. Wziął duży arkusz zgniecionego pa- 

pieru, zapalił go, otworzył prędko otwór domku i 

wyrzucił płonący papier na zewnątrz. 
Wychyliłem się, aby śledzić co się stanie z pa- 

pierem, gdyż w tej chwili cała przyszłość nasza za- 
leżała od tej napozór drobnej rzeczy! 

Gdy papier upadł na śnieg, różowy płomień o- 

gnia przygasł prawie zupełnie. Po chwili dopiero 
ukazał się błękitny język, papier drżał, a ów niebie- 

ski płomień obejmował go i strawił, z wyjątkiem 

wązkiego brzjtgu, dotykającego śniegu, który dy- 
mił się nad czarną kupką popiołu. 

Nie było już wątpliwości'· powietrze na Księ- 
życu, jeżeli nie było za rzadkie do oddychania dla 

ludzi, to będzie dobre i dla nas; możemy zatem 

wyjść z domku i żyć tutaj ! 
Pomimo licznych obrażeń i skaleczeń, uczu- 

łem w sobie nową energie. Przysunąłem się do o- 

tworu i chciałem żwawo odśrubować, lecz Cavor 

zatrzymał mnie, mówiąc: 
— Trzeba działać ostrożnie. Atmosfera na ze- 

wnątrz, jak już wiemy, jest powietrzem, ale może 
ono być tak rzad,kie, że krew rzuci nam się ustami 

i nosem, jak to bywa często z aeronautami, którzy 
nadto szybko posuwają się w górę. 

Po tych słowach przygotował jakiś mdły na- 

pój, wypił sam pewną jego ilość i mnie kazał uczy- 

nić to samo. Uczułem się trochę sztywny po tym 

intpuju, ,. mc Ł..»Ł«juV lv, ... w-c 

do odśrubowania otworu. Gdy tylko trochę odsu- 

nąłem zasuwę, zaraz powietrze z wnętrza domku 

zaczęło uciekać na zewnątrz, świszcząc jak woda 

przed zagotowaniem sic w hermetycznie zamknię- 

tym kociołku, co dowodziło, że powietrze na dwo- 

rze było lżejsze, pomimo słonecznego paru. niż po- 
wietrze wewnątrz domku. 

To mnie zastanowiło, spojrzałem też pytająco 
na Cavora, który stał obok z cylindrem, pełnym tle- 

nu, gotów dodać go w odpowiedniej ilości do ota~ 

czającego nas powietrza. Chwilę patrzyliśmy na 
siebie w milczeniu, tymczasem uczułem wielkie tęt- 
nienie w uszach i zupełną niemożność oddychania, 
a takie dziwnie niemiłe uczucie koło uszów, na kar- 

ku i na końcu palców. \Y głowie mi się zaczęło 
kręcić, porwały mnie mdłości, i nie byłem już zdol- 

ny do nirzego. 
Głos Cavora, który coś mówił, zdawał sie przy- 

chodzić do mnie z oddalenia, tak był slaby i cichy 
Cavtor podał tni kieliszek wódki, wypiłem ją i za- 

raz lepiej sic, uczułem. Przez ten cza* gwizdanie 
mieszającego się powietrza ustało, lecz tętnienie 
w moich uszach było coraz silniejsze. Nie zważa- 

łem jednak na nic i znów zbliżyłem się do otworu, 

chcąc go odsunąć. Wtedy Cavor owym głosem przy- 
tłumionym zapytał. 

— Czy panu lepiej ? 
— Prawie zupełnie dobrze. 
— Czy wyjdziemy stąd na powietrze? 
— czemu nie! 
— pan wytrzyma te zmianę; nie zemdleje 

pan ? 

Zamiast odpowiedzi, zacząłem powoli odsuwać 

klapę otworu; po chwili świeże powietrze napeł- 
niło wnętrze domku, odetchnąłem swobodnie i u- 

siadłeni na ramie otworu, rozglądając się dokoła. 

Miejsce naokoło pokryte było pierwotnym 
śniegiem, którego nigdy dotąd nic dotknęła jeszcze 

stopa ludzka. 

— Czy to ostre powietrze nie drażni pańskich 
płuc? — zapytał Cavor troskliwie. 

— Bynajmniej, czuję się zupełnie dobrze. 
— Bynajmniej, czuję się zupełnie dobrze. 

Wtedy Cavor wyciął w środku swej wełnianej 
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l>rał się w nią, jak w jaszcz, wdrapał na krawędź 
otworu z drugiej jego strony, i spuszczając się po- 
wolutku. stanął na nowej dla nas ziemi. Stał chwi- 

lę. rozglądając się dokoła, a potem zebrawszy rę- 

kami improwizowany jdaszcz, aby mu nie prze- 

szkadzał, skoczył na najbliższą wyniosłość. 
Skok jego zdziwił mnie, gdyż jednym susem 

oddalił sie odemnic na jakie M .stóp. Stał teraz na 

wysokiej skale i pokazywał mi coś gestami, a pew- 
nie i mówi! do mnie ale ja nic nie słyszałem. 

Nic mogłem pojąć tego wszystkiego, i Cavor 

w tym płaszczu, gestykulujący w powietrzu, wy- 
dał mi się skoczkiem, odgrywającym jakąś nową 

pantominę. Jednakże i ja też chciałem stąpnąć na 

tę dziewiczą ziemię i ostrożnie wysunąłem się z 

domku na ziemię, a raczej na Księżyc. 

Stojąc na śnieżnej ławicy, chciałem dostać się 
do Cavora, więc skoczyłem tak samo jak on. 

Nigdy nic zapomnę tego wrażenia! Ponieważ 

ciała nasze, nie przyciągane przez ziemię, mają na 

Księżycu tylko szóstą część swej właściwej wa- 

gi, czułem w tej chwili, że fruwam w powietrzu. 

Cavor pochylił się ku mnfe i jakimś dziwnie pi- 

skliwym głosem zawołał, a-bym był ostrożny. 
Słuchając jego rady i powoli sunąc nogami, 

jak człowiek zreumatyzmowany, wdrapałem się 
na jego skałę, a stanąwszy obok, zacząłem się roz- 

glądać dokoła. Domek nasz leżał u stóp skały na 

śnieżnej ławicy. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

INFANTKA 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

(Abu JtfiaBwka) 

przez 

J. I. KRASZEWSKIEGO. 
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(Ci%g dalszy). 
— Zatrzymaj się małą chwilkę, ja dwa słowa 

tylko powiem staroście. 
Posłuszny Litwin, który poznał w jadącym sta- 

rostę warszawskiego, Zygmunta Wolskiego, choć 

nie rozumiał, dlaczego wikary mu czekać kazał, za- 

trzymał się, a ks. Stępek poszedł żywo ku przejeż- 
dżają.cemu. 

Wolski stanął i począł rozmawiać z wikarym, 

który wkrótce dał znak Talwoszowi, aby się przy- 

bliżył. 
Zaledwie miał czas pozdrowić go Litwin, gdy 

starosta pochyliwszy się ku niemu, szepnął: 
— Przychodź zaraz do mnie na starościński 

dwór, wiesz, załatwimy, co potrzeba. Dzięki Bo- 

gu, że się to tak złożyło. Trzeba było wprost przyjść 
do mnie. 

To mówiąc, Wolski skłonił się księdzu, głową 

skinął Talwoszowi, i konie puściwszy, pojechał da- 

lej ze swym orszakiem. 
Stępek tymczasem Talwoszowi szeptał na u- 

cho. 
—· Ani słowa więcej nikomu, idź do starosty. 
— Ale, na Boga! — przerwał Talwosz — tym 

sposobem wyda się tajemnica, o której nikt wie- 

dzieć nie powinien. 
— Starosta jej nie zdradzi, ja go znam — za- 

L-cio/ł·* — \Ińw f nim szczerze, sza-1 

nuje on królewnę i rodzinę całą, jemu zaufać mo- 

żesz. Idź a śpiesz. 
Litwin, od niedawna przy królewnie będący, 

chociaż w krótkim czasie energią swą jej zaufanie 

pozyskał, nic znał zbliska starosty, ale wiedział o 

nim, że był człowiekiem prawym i że królewna An- 

na ceniła go wielce ; słyszał, że z tymi, co króla o- 

taczali i obdzierali, nie miał żadnych stosunków — 

posłuchał więc ochotnie rady ks. Stępka i pośpie- 
szył na dwór pana starosty. , 

Ten stał jeszcze w ganku i dawał ludziom roz- 

kazy, gdy Talwosz się przystawił, chłopca w węzeł- 
kiem prowadząc za sobą. Weszli razem do izby 
wielkiej, w której W olski zwykł był przyjmować 

I gości. 
Zwrócił się starosta żywo, szablę odpasając, do 

Talwosza. 
— Xa rany Pańskie, tak że'już u was źle. że 

srebra trzeba zastawiać, aby dwór nie marł z gło- 
du?! — zawołał Wolski. 
— Nie mogę zaprzeczyć — odparł Litwin, — 

ale to jest i powinno zostać tajemnicą. Zwierzy- 
łem się z tego ks. wikaremu, cbociaż prawa do te- 

go nie miałem ; nicch pan starosta ma miłosierdzie 

nad sługą swoim. 
— Ja nie zdradzę — żywo począł Wolski, — 

bądź spokojny. Więc tak źle, tak źle jest? 
— Źle tak, iż gorzej chyba być nie może — 

przerwał Talwosz. — Litość bierze patrzeć na kró- 

lewnę. Z zamku tysiącami czerwonych złotych wy- 
wożą, klejnoty zabierają a z królewną najjaśniejszy 
pan mówić nie chce, potrzeb jej nie opatruje nikt, 
ona od rana do nocy płacze z rozpaczy i srebra i 

klejnoty zastawia. Stukamy i kołaczemy, doprasza- 
jąc się rozmowy, posłuchania — i tego się nie mo- 
żna doczekać. 

Wolski wąs kręcił namarszczony. 
— Zgroza ! — zawołał, — ale Bóg łaskaw, wszy 

stko się to zmienić musi! 
Przeszedł się po izbic, dumając i zawrócił do 

Talwosza. 
— Srebra sobie weź nazad — rzekł; — ile za 

nie mogłeś dostać? < 

— Sam nie wiem — odparł Litwin. — Sreber 
w żadnym razie zabrać nie mogę, bo by się wyda- 
ło, żem tajemnicę zdradził, a królewna by mi 

nie przebaczyła. Idzie jej o cześć królewskiego do- 
mu. Nikt wiedzieć nie powinien, że jest do tego 
przywiedziouą. - 

— Pokaż te srebra — rzekł starosta. 
Talwosz otworzył drzwi, skinął na chłopca i 

kazał mu podać węzełek, który sam na stole roz- 

wiązał. , 

W ołski niemal ze łzami w oczach po jednemu 
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ko suknem i odezwał się do Talwosza. 
— U żydów wątpię abyście na nic więcej nad 

parę set złotych dostali; tyleż dam i ja, i niech sre- 

bra w skarbcu leżą, jeżeli ich nazad zabrać nie mo- 
żecie... aleć my wszyscy śmiertelni; napisz ty mi 
kwit, a ja waszmości. 

Skłonił się Litwin. 
— Panie starosto, na rany Chrystusowe, niech 

nikt nie wic! — dodał cicho. 
— Ja dlatego to czynię, aby nie wiedział nikt 

— odezwał się Wolski. — bo mi nietylko królewnej 
żal, aie i mnie też cześć krwi jej droga. 

To mówiąc, Wolski wyszedł na przeciwek, za- 
bawił krótko, i przyniósł z sobą worek, a Talwoszo- 
wi wskazał miejsce u stołu dla napisania rewersu. 

W kilka minut wszystko było gotowe. Talwosz 
. odetchnął; z poszanowaniem pożegnał starostę i 

wyniósł się pośpiesznie na zamek, rad, że mu się 
szczęśliwie udało spełnić zlecenie. 

Chłopaka odprawiwszy przodem, sam z wor- 

kiem za pazuchą, już był na drugim podwórzu, ni- 
czyjej szczęściem nie zwróciwszy uwagi na siebie 
i miał zaraz opowiedzieć się do królewnej, gdy Za- 
głobianka zaszła mu drogę. 

Zmierzyła go oczyma bystremi, z których 
mógł wyczytać, że wiedziała z czem chodził, a 

chciała się dowiedzieć, jak powracał. 
— Dzięki Bogu —szepnął, kłaiiając się jej, 

Talwosz — wszystko dobrze mi się powiodło. 
' 

To mówiąc, ręką uderzył po worku, który miał 
za suknią. Dziewczę nie mówiąc słowa, wzrokiem 
mu tylko podziękowało. 

fCits? dalszv nastaoi). 
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—- Tow. Najśw. Imienia Maryi nr. 
2gi Zjedn. odbędzie posiedzenie mie- ! 
sieczne dziś wieczorem, o godzinie 
7:30, w hall zwykłych posiedzeń. — 

Każdy członek powinien być obecny, 
gdyż są ważne sprawy do załatwie- 
nia w sprawie bazaru i zarazem de- 

legaci zdadzą swoje sprawozdania ze 
sejmu Zjednoczenia. — Piotr Mazur- 

kiewicz, prezes; HieroUm Szczodro- 

wski, sekr. prot., 1638 Holt ul. 
— Macierz Polska -dd^iał św. Ja- 

na Kan-tego nr. 4, odbędzie swoje po- 
siedzenie w czwartek, wieczorem, o 

godzinie 7:30 ,w hali zwykłych po- 
siedzeń. Obecność wszystkich pożą- 
dana, bo sa ważne sprawy do zała- 

twienia! — M. Koppa, prezes; . - 

damski, sekr. prot., 1423 N. Ashland 

ave, 

—r Tow. Jana III Sobieskiego nr: 

16 Zjed. odbędzie miesięczne posie- 
dzenie dnia 4go listopada, tj. w | 
czwartek, o godzinie 7:30 wieczorem i 
w hali zwykłych posiedzeń; do zapła : 

cenią po 3c nadzwyczajnego podatku 
na biednych Polaków w starym kra- 

ju, podług uchwały ostatniego sej- 

mu, zarazem eię zawiadami# ażeby 

każdy członek przybył z odw.ak^ do 

hali dnia 6go listopada, tj. w eobolę 

o godzinie· 7mej wieczorem, skąd wy 

stąpimy in corpore na bazar. — A. 

Kujawa, prezes; Mic'n. J. Kuśnierz, 

sekr. prot., 1551 N. Ashland ave. 

— Tow. św. Mikołaja nr. 4 2 Zjed. 

odbędzie miesięczne posiedzenie w 

środę, dnia 3'go listopada, o godzinie 

7:30 wieczorem, v; hali zwykłych po 
siedzeń. Prezes zaprasza wszystkich 

członków, o przybycie, bo są ważne 

sprawy do załatwienia. — Piotr Ro- 

btenkowski, prezes; Józ. Sierosław- 

ski, sekr. prot., 1717 BriSham ul. 

Z KANTOWA. 

— Tow. Rycerzy p. o. św. Michała 

Arch. .r.r. 34 7 Zjed. odbędzie mie- 

sięczneposietlzenie w piątek, dnia ógo 

listopada, o godzinie 7:30 wieczo- 

rem, w liali nr. lszy r°d kościołem. 

UpraszA się członków aby się stawili 

bo są \vażne sprawy do załatwienia. 
— Jan Kosek, prezes; Józef Smolka, 

sekr. prot., 1347 W. Wakou ul. 

— Tow. św. Krzyża nr. 496 Zj.d. 

odbędzie posiedzenie w czwartek, d. 

4go listopada, o godzinie 7:30 wie- 

czorem. w hali pod szkolą; wszyscy 

członkowie są proszeni o przybycie, 

bo tą ważne sprawy do załatwiei.ia. 

— Feliks Gróski, prezes; Jan Wój- 

cik, sekr. prot., 1821 W. Erie ul. 

Z KAZIMIERZOWA. 
— Niniejszem oznajmiamy, że po- 

siedzenie regularne Gminy nr. 79 Z. 

. P. .odbędzie się w czwartek wie- 

czór o godzinie 7:30 tj. 4go listopa- 

da, w hali zwykłych posiedzeń. Po- 

nieważ na tem posiedzeniu są ważne 

sprawy do załatwienia, jakoteż infor 

macya uchwalona na ostatnim Sej- 

mie XXI, ze względu wyborów leka- 

rzy egzaminujących, nowo wstępują- 

cych członków do Z. . P. w poszcze- 

gólnych grupach·, przeto upraszamy 

Szam·. delegatów oraz panie delegat- 

ki o rychle przybycie na to posiedze- 

nie. W. N. Pijanowski, prezes; 

J. Strasiński, sekr. 
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Tak troska jak 
i kłopot 

opuszczą was, jeżeli u- 
lokujecie swe pieniądze 
w pewnym i Deipiecz- 
nym środku. 

C*y kiedy badaliście 
wartość naszych 

Pierwszych Nlpotmiifdi Złotych 

bondów? Można je do- 
stać w sumach od $100 
i wyżej, przynoszących 
6 procent. Postarajcie 
się o sDis i szczegóły. 

Wcme Trust 
il (A STATK-MVINee BANK) V* 

I Milwaukee i Ashland Avee. I 
*"·' Otwart· w· wt»rmk i **W<f liiwii· 

Szkaradą 
bieżącego wieku jest zatwar- 

dzenie i inne komplikacje, 
możecie pozbyd się togo 
i wzmocnić wasze wnętrzności 
przez używanie 

Triner'a 
Amerykański Elxer 
Gorzkiego Wina 

zluzuje i usunie wszystko nie 
strawione pożywienie. Bar- 

dzo skuteczny środek na cho- 

roby żołądka, wątroby i ki- 

szek. 

Cena $1.00 W aptekach 

JOS. TRINER 
1333-39 S. AthUod Are. 

CHICAGO. 

Dra Richtera 
PAIN EXPELLER 
przeciw Roma· 
tyimowi, zaziębie- 
nie Inbzesztywnie* 
sin członków i nu· 
sirałów. 
Prawdziwy tyl- 
ko w paczkach 
jak tu wyryso- 
wane. 

»l· pr*?jmajpf· 
p*v.ki aie mając#} 
rvun ku„Kot*ic»M 
jako mark* rejest- 
rowana. 26c i 50o 
we weeretk. apte· 
kach lub wprost 

F. M. Sictritf Co. 
74-O WnWnglon St. 

Il» Yark. . V. 

W. J. LaBUY 
ADWOKAT 

Praktyki^Je we wszystkich sadach 
Wltciorem: 915 MUv«ok*t «· 

Te.afon Monroe 3280 

Ofli w «rédmieiciu 187 N. D«arborn *. 
Tokć) i«s Unity Bid*. Tel. Ceotra! 

W m. Timmerhoff 
Fitokin pierw mnfilaycfc 
CYGAR 

MM fciftowny ł «'eUlleeny nB)rom«iU*<e· 
tyteoin. T*1«!m Mi&ODtt3dC 

2057 N. Kedzie *?e. Chicago, ID. 

TeL Monroe 981 

Dr. A. J. Marcinkiewicz 
DENTYSTA 

Pokój 205 Home Bauk Bldg. 

Milwaukee i Ashland Ave. 

Itotofoo Tard· 3711 

Dr. L. D. BRICKI-ER 
laan, CUnii l StKpHsta ucwti ENMrKi. 

Biuro i miMxk*n:e: 

3315 80. Halsted ul. Kit. 33-rt Plan, Cfetcac· 
* 
GODZINY od 9 do Jt reno. 4 do 8 wie- 

Ciorem: w niedziel* od do M rano. 

FRANK. KŁAJU A 
lOHTRAKTOR BUDOWNICZY 

•doje dotnr. sikolr. fcośdeły Hale. RoM r·» 

aoai'.e ; ne rób ił i om lepamm. 

On y bardzo umiarkowaee. 

1311 Noble «L, rég Blackhawk. alitj 
Tfclafo» HannHrkat 2273 

W. Słonimska 
l«'2f» Milwaukee ave. CUof·. A 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
Ceny nmit^wia* 

Wyrsbl* chor^jprie. h/Mułdarr, «dut»· 
ki, mrfjr, berłm, pieczecie, itd. 

•kota pwrwMorz^dea. Odnaki £*«dacCMafl| 
9 24 ccnt. iak oeM»i:i4 

Dr. L. S. Szumkowslri 
Lekarz. Chirurg i Akuazer 

~~ 

|| OfJ®: 

MOI u'ica. W A ah land Are. 

TM· Inm 584». TtMaa IkiatiM 52 
do 10 iri rstuo. od ltej !l God* od lo-tej do ł;tej 
do S-o><ri >><udaiu. . od *eiej d>) X«t popoł 
od J-Łcj do 9-uej wtecz. II edS-meldoft-t··! wlec* 

Dr· Chas. Sproc 
Połsko-słoueński lekarz 

852 Milwaukee Ave. CHICAGO 
Uodz ·: Od 10—«I pmedooładnlem. 

od #—1 90 

Doiudoiu i 7—8-TO infWOifB. >V ntedii·!· Od 
10-1* w połudole. 

Telefon Mori po· 5123. 

CONRAD 3EIPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 
27·» obca i OtUfe Grow «»». 

CJ..U TM i m. CHICAGO. 

J. F. ŚMIETANKA 
AOV/OMAT 

WaihlariM altra, 1-U 
K^ndtoiph jam 

f C0MBINAT10N UHIVERSAL ^ 

UNIVERSAL 
Piece Kombinacyjne 

do węgli lub do gazu 

NnJlepftKy piec 
kucheuuy dla wa§. 

• UNIVERSAL piec 
kombinacyjny zawiera 

wszystkie wyłączne zale- 

ty naszych najlepszych 

pieców z lanego żelaza. 

Zrnhinnv iest z doskona- 

łego materyału przez doświadczonych robotników, aby wam 

dał jak najlepszą usługę. Jest on wzorem piękności, wy- 

gody, trwałości, oszczędności i bezpieczeństwa. Bond gwa-' 

rancyjny otrzymacie z każdym piecem. 
Pytajcie się w składach o ten piec albo telefonujcie do 

naszego departamentu informacyjnego 
— Kedzie 123. 

Wyrabiany w Chicago przez firmę 

CRIBBEN & SEXTON CO. 
700 N. Sacramento Blvd., CHICAGO, ILLINOIS. 

Ceny Targowe 
w Chicago. 

Z'. 

Petenica, timowa .90 do $1.12f 
Kukurydza 63£ do 65 
Owi·· .. .29 do .40 

BYDŁO. 

Wcły $5.50 do $10.35 
Krowy 4.40 do 10.40 

Cielęta 9.50 do 11.251 

Świni· 6.45 do 7.70 

O w·· ...... 4.75 do 7.40' 

NAHIAfi. 

iaja. extra, tuzlo .28 

Jaja flrst·, tuzin 27 

Inne gatunki, tuzin ..-26J do .14 

Maelo, extra, funt 28 j 
Maało, extra firat 27Ą 

Masło firet -25 do .26J 
Inne jatunkl 24£ do .19 

Ser eiwajcarskj, funt 1S do .20 

1er amerykański — .13£ 

for Ltmburger .16 

nnóit. 

żywy: 
Kury, funt .. — 12Ą 

Kurczęta 131 
Kaczki .13 
G«i - 14 

Indyki, młode 22 

Iłroioai: 

Kury 151 

Kurczęta 15, 
Kacsfcl U 14 

g di 
.... 12 

fodykl « 
i..·.'..16 

_ 
WARZYWA. J « 

Buraki. 100ko3. $1.001 
Marchew, lOOkos. 1.251 

Paeela $3.80 do 4.00 

Fasola strącz. pudło 3 00 

Pomidory, 6 koSZÓW ..-1.60 

Ogórki, 1 tuzin .1.00 

Sałata kosz ....... .75 do 2.00 

Kapusta, 100 gio 2.25 

Kartofle nowe busz -.40 do .50 

OWtHK 

•rtryny, pudło... $3.00 do $3.751 
Pecaa rańcie, pudło .. 5·00 do 575 

Jabłka, beczka 1.60 do 8.75 
J. * d\t» 

JEST NADZIEJA 
DLA NAJBARDZIEJ CHOREGO W CHWILO WEM U2YCIU 

DRA PIOTRA 

GOMOZO 
Nie było tak złego wypadku, tak beznadziejnej choroby, której 

by to etare, czasem wypróbowane lekarstwo ziołowe nie pomogło. 
Reumatyzm, Choroby Wątroby i Nerek, Niestrawność, Zatwar- 

dzenie i wiele Innych chorób szybko znika za pomocą jego użycia. 
Jest ono prawdziwie przyrządzone z czystych zdrowio-dajnych 

korzeni i ziół. Nie sprzedają go w aptekach, ale można go nabyć 
od specyałnych agentów, zamianowanych przez właścicieli. 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
19-2) Sa. Hoyne Art, CHICAGO. ILL. 

········ 

,. Telefon Arraltere .»'i» 

Dr. F. F. WISMEWSKI 
leczy wszelki· choroby prdico I skatscznle. 

1227 MILWAUKEE AV., róg Ashland Ave. 
Sptcrilitti Ctiorfb Kibitcrek I Iknnryi. 

MOC·· I· ·· ••••M 

Dr. L. P. Kozakiewicz 
SpecysUiet* chorób kobiecych 
Lekarz, Chirurg i AMiszer 

1353 Noble Ul. 
M. i!aTmark«t 4388 

(iodx: od 8 do 0 runo 
od 1 do 3 popołudniu 
i od 8 do wieczorem 

1601 W. Chicago Ara. 
Tel. Mmstm 223 

Cod*, od 10 do 11 r»no 
od 4 do 5 p0D0lu<lnia 
od 7 do 8 wieczorem. 

1 

Dr. Adam Szwajkart j 
Choroby nerwowa, wewnętrzne I dzlaolnn* j 

HltMUsnlet .1135 Weat Dlveraey AtMW ! 
Go«J*lnyi 4.5 popołudniu 
Telefon: 6808 Bolmont v j 

Oflst 1803 North Aahlnnd Arena· 
Godziny: 6-0 nlecrorein 

Telefon· lutłU, I CSU lab 318* Moora· 

DR. S. R. P1ETR0WICZ 

SPECYALISTA 
chorób wewnętrznych 1 nerwowych 

Ofła: Proepect budynek 1158 No- Ashland 

Are., riSp Division ul. 
Tel. Humboldt 689. God. 13 do 2 f od 0 do 8 wice. 

Mieszkanie: il34 Plerte Avenue. 
Ofla: The Maratml] Field Co. Aduu l>ndy- 

DuU, P. Z. nar. WA«hln(ton i Wahanh Ave. 

OodZiQy 2:30 do 4-ej po południu. Pokój 1109. 
Telefon Kendoiph 4444. 

Dr. C. P. Gierałtowski 
Leczy choroby kobiet, mężczyzn, 
I dzieci, również oczy, us/y, nos 

i gardło. — Specyulnosć: 
Ogólne Operacje. 

811 Milwavkee are., przy Chicago av. 
Od l^j do 3-j popoł. i od 6:30 do 8-ej wieczorem 

Chirurg Ochronki iw. Elżbiety 

DR. F\ KALACl^SKI 
Itleuknale: IOS4 N. Kobey aile» 

To:efon: Humboldt 4755 

Ottei 1350 Noble ul. Telefon Monroe 31 

Godziny ofisoive: O 10 reno, 2 
— 9popołudniu. 

I — b wiectoreW W niedzielę 8 
— 8 popołudni! 

T»lefon 0*kland 54St. 
" 

» 

I)r. Alvlna BożeUow^fen-Daltou : 
4029 Indien» Ave. 

Sut. m»ją Cłierthr Kefełac·. Kemplct. rządzeni· ni parodji ' 

Qodzin: cri i>—11 ranr; o t —u popołndnin; od' 
1—6 wieczorem. W aletiak przti utéwtcak. i 

Tel. Rez. Monroe 1WH uns wonroe .i»™ 

DK. J. P. WOJTALEWICZ 
I.KKARZ I CHIRI'IUi 

R«z. 1521 N. Paulin* al. Ofu 1601 N«rth ·. ri| AiMml 
do 10-iej runo, I do 3 od 10 do 13 w pot., od S do 
I 8 Uo wieczorem. 4 p.ipoł. i od 7 do 9 wiec- 

Telefon Humboldt Telofon Canal 1A3 

DR. W. . KLFLEWSM 
gPETYAL^STAjraimjMi 

Przyjmuje pacyentów codzienni* 
Ofls w Wlcker Parku: 1S66 N. Robey ni. 

Godz. I0 do 12 przed poł. i 8:30 do 9:3·) wieczorem 

Ofis na Wojciechowie: 1735 H. A*bUnri Ave., 
nxrotnlk 18 ej ul. 

God7. 3 do 4 p^poł. i 7 do wieczorem. 

1 śkmn M Starefr* Kn)t 

DR. F. FRONT-DOBIJA 
•ftr mr*mIt kliniki WtodaAaktaf 

i BerliAakioJ 
l«n tnysW· oMrolf n^n/tn, MM 14M 

SlJL, 1164 Milwaukee avei 
Bliakv DirUioa «L Titiłii lajwark·· 1 

•««icia* od 10 le U w sotadL i o4S do · wfeu 

k«a»l*ta< tleklrjreiae X-K«* UWaUrraa 
DU. C. S. KRYSIŃSKI 

Lekan i Cliirurc 
Miejrknnle: 198 Hervey allm, rAg Robey uL 
GODZINY: Do lu rano —7 do 8 wieczorem. 
W niedzielę do lej popoł. Tel. Humboldt 31131 

m 

ffalefan Monro· 4· 

DR. J. A. TRAIN 
LEKARZ I CHIRURG 
Ucz; choroby ntfozjzn, toblit I dzleoł 

fh*· 1 miewkanle. i«0 W. Black hawk ultafc 
pomifdcy CleaT^r I Boit ellcai. 

lato eiUoweiSd ) 10 rano. lite »opoia4afc| 
l I · do «Mmuk 

Dr. A. PIETRZYKOWSKI 
Lecz chorobv mcrczr zn. kobiet I daatf 

MILWAUKEE AVE 
róg Center Arenue Trlrfoo 331! Monroe 

Oflaow* (roda, od 0 do U raoo i ou 4 do 0 irltot 

Ttefeer Mo«ro« S81 1 1577 i Hjvtrkcl 274 

DR XELOVVSKI "ThTrckoA 
1003 Milwaukee Ave. Chicago 

Ood/.ioy : od 11 do 1°J r»uo od 7 do 9 wieczorem 
pr6ex ir >dr 1 ni*drieH. 

Mieuktair: 728 WitUi Art.. Ttlefon: Lak· Vitw 5103 

DZIENNIK CHICAOOSKI Jest J* 

dynom pismem polakiem co apeluje 

do wszystkich: starszym dostarcza 

WBzelkich nowin z Chicago, Sianów 

Zjednoczonych, Europy i całego 

éwiata, a dla młodzieży redaguje w 

sposób amerykański każda wiado* 

mość sportowa dotycząc* Polaków. 

Fotografie) 
Są Drogocennemi Pamiątkami 

lecz nie każdy wie o tem, że lotogratię można z 

łatwością zdjąć i wykończyć w domu z kosztem 
bardzo małym, 

Przeglądaliście kiedy album pamiątkowy foto- 

grafii? Czyście pomyśleli, że moglibyście mieć 
o wiele więcej fotografii gdybyście posiadali ka- 

merę i wykończyliście obrazy w własnym domu. 

Podręcznik Fotograficzny 
W dwdch częściach Cena 75c. 

Zawiera wszelkie wskazówki do zdjęcia foto- 

grafii oraz do retuszowania fotografii. Praktycz- 
ne objaśnienia dla fotografów i amatorów. 

Do nabycia w biurze 

Dziennika Chicagoskiego 
1457 W. Division ulM 

CHICAGO, ILL. 


