
Z Rady Miejskiej 
Instalacya nowych Aldermanów — Nowy 

szef straży pożarnej — Uchwały 
i rezolucye 

Raport Komisyi Targów 
Kwestya drożyzny gruntownie zbadana — 

Środki zaradcze 

W SPRAWIE SKANDALÓW SZKOLNYCH, 
Komisya śledcza żąda, aby „syndykat" 

zwrócił zyski radzie szkolnej. 
I 

Śledztwo organizacyi dobroczynnych. — Ludność miasta Chicago. — 
Lina przerwała się, elewator spadł. — Ze śledztwa w 

sprawie maszyn wyborczych. — Rząd wygrywa 
proces przeciw wydziałowi maślanemu 

Z RADY MIEJSKIEJ. 
Ukonstytuowanie się nowej 

rady miejskiej. 

Wczoraj wieczorem odbyło 

się pierwsze posiedzenie nowej 

rady miejski-ej. w której zajęło 
miejsca 36 aldermanów, wybra- 

nych dnia 7go kwietnia. 

Przepełnienie sali obrad w 

ratuszu było skandaliczne w naj- 

wyższym stopniu. Wszystkie 

miejsca na galervach były zajęte, 
a w dodatku i parter, gdzie są 

miejsca aldermanów, był nabity 

siedzącymi i stojącymi widzami. 

Byli tam inspektorzy z departa- 
mentu zdrowia, z departamentu 

budowli, z biura zapobieżenia 

pożarów, oczywiście i policyanci, 
lecz nikt na przepełnienie nie 

zwrócił uwagi. Trudno zrozu- 

mieć, jak może najwyższa wła- 

dza miejska, która przecież u- 

chwala ordynanse przeciw prze- 

pełnienia sal publicznych, taki 

stan rzeczy tolerować we własnej 
sali obrad. 

Nowy szef straży pożarnej. 
Stara rada miejski przed od- 

roczeniem się „sine die'' zatwier- 
dziła zamianowanie przez burm. 

Harrisona Tomasza O'Connor'a 

szefem straży pożarnej na miej- 
sce zmarłego C. Seyferlicha. 

Wczoraj 0'Connor obchodził 

także 10tą rocznicę swego ślubu. 
Burm. Harrison wczoraj radę 

miejską uwiadomił urzędowo o 

przyłączeniu przedmieścia Mor-- 

; gan Park do Chicago. 

Raport kontrolera. 
Kontroler miejski, J. E. Trae- 

ger, przedłożył swój roczny ra- 

port, w którym poleca ustano- 

wienie wydziału apropryacyi i 

kontroli, którego obowiązkiem 
ma być opracowanie naukowego 
budżetu każdego roku. Raport 
wykazuje, że w r. 1913 dochody 
miasta wynosiły $62,270,516, a 

rozchody $59,466,149. 

Nowe komitety. 
Skoro tylko nowa rada miej- 

ska została powołana do porząd- 
ku, ald. Richert, jako przewodni- 
czący komitetu komitetów, prze- 
dłożył skład komitetów alder- 

mańskich na rok następujący. W 
składzie tym poczyniono drobne 

zmiany, poczem go przyjęto. 
Przeciw składowi temu. głosowa- 
li tylko aldermani Coughlin i 

Kenna z lszej wardy. 
Nowa rada miejska kontynuo- 

wała specyalne komisye, które 

zazwyczaj przestają istnieć, gdy 
stara rada rozwięzuje się. Do 

tych należą: komisya ulepszeń 
w śródmieściu; komisya odpad- 
ków miejskich i komisya bezro- 
bocia. 

Burm. Harrison ogłosił także 
skład specyalnych komitetów: 
Podniesienie torów: Alderman 

Janovsky, przewodniczący ; 
' 

Nor- 

ris, Doyle, Cross, McNichols, 

Franz, Trebing, Rea i Michael- 

son. 

Kompensacya : — Alderman 

Harding, przewód.; Long, Emer- 
son, Kerner, Krumholz i Kearns. 

Specyalna komisya parkowa.: 
— Ald. Beilfuss, przewód.; Cou- 

ghlin, Lindheimer, Cullerton, Ca 

pitain i Oscar F. Mayer; Cyril 
Fiala, Paweł Drzymalski, Peter 

S. Goodman, George Landau, 

Charles . Bock, Samuel J. Ro- 

senblatt, Rev. Julius Rappaport, 
Charles S. Cross i pani Paulina 

! Prince. 

Zakwestyonowane wybory. 

Wybory aldermanów w 5 war- 
dach zostały zakwestyonowane. 
W 12tej wardzie wybór R. Mu 

lac'a został zakwestyonowany 
przez J. J. Nowaka ; w 21szej 
wybór H. Krause przez W. F. 

Schofield'a; w 28mej M. J. Demp 
sey'a przez T. H. Donoghue'a ; w 

29tej F. McDermott'a przez F. 

Buszin'a; w 31szej H. P. Berge- 
na przez E. C. Hales'a. 

Różne sprawy. 

Aldermani Błock i Capitain 
przedłożyli rezolucye, polecające 
komitetowi transportacyjnemu, 
ażeby zajął się kwestyą komuni- 

kacyi, a specyalnie, ażeby wzno- 
wił rokowania w sprawie połą- 
czenia kolei górnych i ulicznych, 
i ażeby starał się o wprowadze- 
nie w życie ordynansu w spra- 
wie połączenia kompanii tramwa- 
jowych. 

Rada upoważniła burmistrza 

do zamianowania komitetu z pię- 
ciu aldermanów, który ma się za- 

jąć załatwieniem strajku ceglar- 
skiego. 

Tydzień przyszły na rozporzą- 
dzenie burmistrza będzie „tygod- 
nierti czyszczenia". 
Samuelowi Meisenbergowi, je- 

dnemu z pierwszych majtków 
amerykańskich, którzy zginęli 
we Vera Cruz, w Mexyku, będzie 
na upoważnienie rady miejskiej 
urządzony pogrzeb publiczny w 
ratuszu miejskim. 

Rozporządzono, ażeby flagi a- 

merykańskie były wywieszone na 

wszystkich gmachach publicz- 

nych podczas zatargu z Mexy- 
kiem. · 

RAPORT KOMISYI TAR- 

GÓW MIEJSKICH. 

Do rady miejskiej został wczo- 

raj przesłany wstępny raport 

komisyi targów miejskich, w 

którym wszystkie fazy drożyzny 
są gruntownie wyjaśnione. 

Raport jest bardzo obszerny i 

traktuje kwestię ze wszystkich 
stron. Porównuje obecne ceny 

żywności z cenami ostatnich 20 

lat. Wykazuje, że podczas gdy 

ceny żywności poszły w górę, 
płace robotników nie zostały pro- 
porcyonalnie podwyższone. 
Oto ważniejsze polecenia ra- 

portu. 

Założenie wielkiego systemu 

hurtownych targowisk pod kon- 

trolą miasta, których celem ma 

być dostarczanie skutecznej i za- 

dowalniającej obsługi konsumen- 
tom. 

Targi drobiazgowe mają być 
założone przez miasto, gdziekol- 
wiek kupcy drobiazgowi dostar- 

czają albo zbyt drogą, albo zbyt 
podrzędną żywność ludności e- 

konomicznie słabszej. 

Targi farmerskie w otwartych 
lub zakrytych miejscach, gdzie 
konsumenci mogą wprost^ kupo- 
wać. 

Handlarze, sprzedający z wo- 

zów i wózków, i przekupnie ma- 

ją być zachęcani, gdyż handel ta- 

ki przeciwdziała drożyźnie w 

niektórych częściach miasta. 
Publiczne targi mają być ot- 

warte wcześniej a zamykane pó- 

źniej każdego dnia. 

Ordynans ma być uchwalony, 

wymagający od kupców i firm 

wykazu^ ilości produktów rolni- 

czych otrzymanych i sprzeda- 

nych i cen, jakie za nie otrzyma- 
no. 

Ma być ustanowiony departa- 
ment miejski zażaleń, do którego 
obywatele mogą wnosić skargi 

na niesprawiedliwą dystrybucyę 
żywności. 

* 

Pozwolenie ma być udzielone 

liniom tramwajowym przywozu 

żywności do miasta. 
Wszelkie reformy co do tar- 

gów mają być przeprowadzone 
w porozumieniu z władzami 

miejskiemi. 
Komisya prosi o kontynuacyę 

swej egzystencyi, aby mogła da- 

lej kwestyę badać. 

W SPRAWIE SKANDALU 

SZKOLNEGO. 

Subkomitet z łona komitetu 

śledczego w sprawie zakupna 

gruntów pod budynki szkolne, 

wczoraj przedłożył raport, w 

którym twierdzi, że w ostatnich 

dwóch latach rada szkolna zosta- 

ła oszukana na wiele tysięcy do- 

larów przez t. zw. „syndykat", 

który spekulował gruntami, prze 
znaczonymi pod budynki szkol- 

ne. 

Raport uznaje członków i 

funkcyonaryuszy rady szkolnej 

niewinnymi. Decyzya raportu 

składa się z 15 punktów. Zawiera 
także 6 poleceń. 

Raport subkomitetu wywołał 
zaburzenie na posiedzeniu ple- 
narnego komitetu śledczego. Ca- 

ła awantura obracała się naokoło 

nazwiska kongresmana Adolfa J. 
Sabath'a. którego jedni chcieli u- 

niewinnić, a inni chcieli uczynić 
kozłem ofiarnym. W raporcie 

wymieniono Juliusza M. i Józefa 

Weisskopfów, Adolfa Balia, A. 

J. Sabatha i „Chicago Title and 

Trust Co." jako wplątanych w 

skandaliczne zakupna, na któ- 

rych członkowie syndykatu zara- 
biali grube sumy. 
'W swych poleceniach raport 

proponuje gruntowne reformy w 

systemie zakupywania przez radę 
szkolną gruntów pod budynki 
szkolne. 

ŚLEDZTWO ORGANIZACYI 

DOBROCZYNNYCH. 

W hotelu „Planters" rozpoczę- 
ły się sesye komitetu z łona legis- 
latury stanowej, która pod prze- 
wdnictwem posła Curran'a bada 

instytucye dobroczynne. W czo- 

raj badano urzędników organiza- 
cyi: „Samaritan Army", „Gospel 
Army", „Redeemers Army", 
„Lord's Army", „Volunteer 
Slum Army'/. Wykryto powsze- 

chną niedbałość w prowadzeniu 
rachunków; że wydatki admini- 
stracyjne są nieproporcyonalnie 
wyższe od wydatków na cele do- 
broczynne ; i że urzędnicy zbyt 
mało mają odpowiedzialności. 

„Generał" E. Collins, Armii 

Samarytańskiej zeznał, że w 19 

tygodniach zebrał $597, a z tego 
na cele dobroczynne wydał tylko 
$8.14. 

LUDNOŚĆ MIASTA 
CHICAGO. 

Według obliczeń biura cenzu- 

sowego ludność miasta Chicago 
w lipcu 1914 r. będzie wynosiła 
2,393,323. Od r. 1910 ludność 

miasta powiększyła się o 208,042. 
Według ostatniego senzusu 

szkolnego w r. 1912 ludność m. 

Chicago wynosiła 2,381,700. 
Dnia 4go" pm., rozpoczyna się 

nowy spis ludności naszego mia- 

sta, p<>] kierownictwem władz 

szkolnych. 
ELEWATOR SPADŁ. 

W skutek przeładowania ele— 
watoru w gmachu „Fine Arts 

pnr. 410 South Michigan ave., li- 

na się przerwała i elewator ru- 

nął z czwartego piętra do sute- 
ren. 13 osób w elewatorze odnio- 
sło nieznaczne obrażenia. Kobie- 

ty się tylko okropnie wylękły, 
lecz poważnych następstw nie 

było, dzięki przytomności ope- 
ratora L. Rosenberga i przyrzą- 

dom automatycznym, które spad 
elewatoru cokolwiek wstrzyma- 

ły. Siła spadu była dostateczna, 

iż złamała podłogę .ele watoru. 
ZE ŚLEDZTWA MASZYN 

WYBORCZYCH. 

Pani Susan L. Jenks, prezes- 

ka „IlVnois Women's Jefferso- 
nion Democracy" wywołała o- 

gólną wesołość na sesyi komitetu 

śledczego w sprawie zakupna 

maszyn wyborczych, gdy w cha- 
rakterze świadka zarzuciła, iz 

komitet stara się „dojechać" tyl- 
ko pewnym jednostkom. Twier- 

dziła, że maszyny wyborcze do- 
brze funkcyonuja. Podobnie 

twierdził C. J. Kuehne, klerk z 

wydziału wyborczego (republi- 
kański kapitan w swym precynk- 
cie), który w biurze wydziału 

wykonuje demonstracye maszyn 

wyborczych. 
RZĄD ZWYCIĘŻYŁ. 

Rząd Stanów Zjednoczonych 
wygrał swój proces, wytoczony 

przed sędzią Landisem wydzia- 
łowi maślanemu w Elgin. Załat- 
wiono wprawdzie sprawę poza 

sądem, lecz wydział poczynił 
wszelkie ustępstwa, żądane przez 

rząd. Znaczy to, że wydział mu- 
si zaprzestać wszelkich fikcyj- 
nych tranzakcyi. Nie może także 
ustanawiać cen masła, co było 
najważniejszem przekroczeniem 
wydziału, gdyż się sprzeciwiało 
usuwie antytrustowej Sherma- 

na. 

W razie powtórzenia się daw- 

nych przekroczeń, wydział bę- 
dzie przez rząd zniesiony. 

Telegramy Zagraniczne. 
« ... 

(Dokończenie ze str. 1-ej). 

nistów odjechał stąd do Ohihua- 

huaf by się podobno ostatecznie 

rozprawić z Carranzą : ciekawe 

mianowicie nadeszły tu wiado- 

mości, że Carranza skorzystać 
miał z tego, ii Villa na dni pa- 

rę odjechał od armii, chciał odjąć 
mu dowództwo i obalić go, dla- 

tego jakoby — ii Villa jest sta- 
nowczym stronnikiem Stanów 

Zjedn. (?), a w rzeczywistości 
dlatego, ii dzielnością swą wy- 
rósł na pierwszą osobistość re- 

wolucyi; faktycznie Stany Zjedn. 
więcej z nim pertraktowały, niż 
z Carranzą,nominalnym naczelni- 

kiem konstytucyonalistów. Od 

dawna krążyły wieści o nieporo- 
zumieniach, istniejących rzekomo 

pomiędzy Villą a Carranzą, ale 

zawsze przeczył im Villa i jak 

najlojalniej oświadczał się wzglę- 
dem Carranzy: teraz ma nastąpić 

przesilenie ostateczne: Villa ma 

być nadzwyczajnie kochany 

przez swoich żołnierzy i podobno 
Carranza wdał się w niebezpie- 

czną i fatalną grę, do której znę- 

cić go miał Huerta i zgubił go. 
teraz bowiem musi przyjść do o- 
ibalenia jednego z nich — Carran- 

zy, lub Villi, a ponieważ siła 

jest po stronie Villi, więc szan- 
se Carranzy są tern gorsze. Co 

na tern wszystkiem jest prawdy 
— nie wiadomo. 

INNE WIEŚCI ZAGRA- 

NICZNE. ' 
. · 

Z PODRÓŻY ROOSEVELTA. 

Rio de Janeiro, 28 kwietnia. — 

Donoszą z Manaos, że w dniu 

dzisiejszym spodziewają się tam 

przybycia Roosevelta, którego 

bagaże już nadeszły; parowcem 

rządowym exprezydent powroci 
do Rio de Janeiro i stamtąd od- 

jedzie do ojczyzny. 
x Z BUŁGARYI. 

Sofia, Bułgarya, 28 kwietnia. 
— Królowa Eeleonora postanowi 
ła zawiesić swą podróż do Ame- 

ryki w razie wojny z Merxykiem; 
zamierzała wyjedhać z końcem 

maja. 
Z FRANCYI. 

Paryż, 28 kwietnia. — Ostat- 

nie głosowanie parlamentarne we 

Francyi udowodniło, że kraj i 

lud pragną zachowania dotych- 
czasowej polityki, z którą zara- 

zem uchwalono zwiększanie zbro 

jeń, przeprowadzone pierwotnie 
przez ex-premiera Barthou, któ- 

ry został również obrany posłem 
do parlamentu. 

Bawiący w Paryżu ex-prezy- 
dent rzeplitej Kolumbii, Reyes 
posłał telegramy do rządów Sta- 
nów Zjednoczonych, oraz mexy- 
kańskich — fedralnego i konsty- 

tucyonalnego — proponując dla 

przywrócenia spokoju — powo- 
łania do prezydentury sędziwego 
prezydenta Porfirio Diaza, który 
jeden potrafi ład w Mexyku przy- 
wrócić. 

MAŁŻEŃSTWO MANUELA 

PORTUGALSKIEGO. 

Rzym, 28 kwietnia. — Ex-król 

portugalski, ożeniony z księżni- 

czką Hohenzollern-Sigmaringen, 
podał się o rozwód: podobne po- 
danie wniosła i żona jego do 

władz watykańskich, które jed- 
nak miały odmówić prośbie. Wa- 

tykańskie biura przeczą, jakoby 
sprawa wogóle była do nich wno- 

szona. 

Z AUSTRYI. 

Wiedeń, 28 kwietnia. — Stan 

zdrowia ces. Franciszka Józefa, 
który ostatnio przeszedł bronchi- 

tis, poprawił się tak, że już obaw 
nie budzi. 
KONSYSTORZ PAPIESKI. 

Rzym, 28 kwietnia. — Dat? 
zwołania papieskiego konsysto- 
rza nareszcie postanowiono: zwo- 

łany on będzie na dzień 25go ma- 

ja, a ma być na nim zamianowa- 

nych 12 nowych kardynałów. 
Z JAPONII. 

Tokio, 28 kwietnia. -— Śledztwo 

w sprawie nadużyć i przekup- 
stwa, wykrytego we flocie, 

^ 

o 

prowadziło do oskarżenia admira- 
ła Matsumoto, który miał otrzy- 
mać $200,000 łapówki od niemiec- 
kich firm okrętowych za kontra- 

kty, dane tymże firmon dla floty 

japońskiej. Adn>irał będzie pro- 
cesowany przed sądem wojen- 

nym. Toczy się śledztwo dalsze, 
ponieważ prawdopodobnie miał 

on wspólników. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" 
można nabyć w szkole języka 
angielskiego, pnr. 1311 W. Chi- 

cago ave. 

Biało emaliowa- $7.95 
na lodownia, za · — 

Znajdziecie w naszym składzie 

właśnie taką lodownię jaką bzu- 

kacie na wasze potrzeby. 
Lodownie wewnątrz biało ema- 

liowane z częściami łatwo si? 

wyjmującymi do czyszczenia, Lo- 
downie zrobione z najlepszego 
gatunku twardego drzewa z zam- 

kami i kluczykiem mosiężnym. 
Wszystkie lodownie są tak zbu 

dowane, że wam oszczędzą na 

lodzie. To wam możemy gwaran- 
tować. 

GE&K5B 
1209 MILWAUKEE AVE. 

CenyT argowe 
Zboża. \ 

.f 

PSZENICA· 

Chicago — od ....... .90| do .97^ 
Kansas City — od ... .84 tł .89^ ! 

Bt. Louis — od ...... .90 „ .96 

Minneapolls — od .. .85 „ .9 4 

Wlnnipeg — od 89§ „ .91g 
KUKURYDZA 

Chicago — o4 .55 do .69 

Kansas City — od ... .69£ t% .71 
Bt. Louis — od ...„. .6*4 M .71 

Omaha — od .64 „ .67$ 
OWIES 

Chicago — od ...... ,37$ do .40 
Bt. Louis — od .37$ ,, 

' .40 

Omaha — od ........ .36 M .38 

ŻYTO. 

Chicago — od 61 — 

Minneapolls — .. .5^ n .57Ą 

ji^czmEŃ. 
Chicago — od ...... .48 „ .66 j 
Milwaukee— od .54 „ .65 

Minneapolls — od .. .43 „ .561 
BYDŁO. 

Chicago. 

Woły — od 7.85 do 9.40 

Kirowy —- od 5.15 ,, 8.75 

Cielęta — od .7.50 „ 8.50 

Świnie — od .. m. . 7.40 „ 8.50 

Owce — od 6.00 „ 7.25 J 
NABIAŁ. 

Chicago. 

Masło śmietankowe ex 
* 

.24 

Masło ,flrsts" ...... 
-21 do .2'i 

Masło „dairies** 20 M .23 

Maało „packing stock" » .16 

Ser szwajcarski ..M. 
1* h .17 

Ser Limburger 
·11 » .13| 

Ser cejiełkowy 
12 „ .13 

Jaja — extra 22J „ .23J 
JaJa „lirsts" 17| .18$ 
Inne gatunki jaj 17£ .19 

WARZYWA. 

Chicago. 

Selory, pudło — 2.50 do $3.00 
Rzodkiewki, beczka 4.00 M 6.00 

Kapusta, pur!Jo — ..1,50 „ £00 

Szpinak, buszel— .. .90 M 1 00 

Ogórki, pudlo 2.25 |t 2.75 

Marchew, beczka .... 3.50 n 5.00 

Pomidor;. 6 kosze— 2.50 M 3.50 

Cebula, worek 1.50 „ 1.75 

Sałata, pudło — 20 „ .25 

Fasola, kosi 2.50 „ 3.50 
Kartofle, busz» .(>0 w 70 

OWOCE. 

Chicago. 
Toziomki. pudło — .75 do 1.25 
Pomarańcze, pudło — 2.25 ,, 3.00 

Cytryny, pudło — 3.00 „ 3.75 
Jabłka, beczka — .. 5.00 M 7.00 

DRÓB ŻYWY. 

Chicago. 

Indyki od .16 do .17 
Gę* „ 13 

M „ .16 
Kary .16 „ .lfij 
Koguty .12 „ .I2j 

Oddział Milicyi 
w La Porte. 

Pan Władysław Łopatka 
gotów do utworzenia 

polskiej kompanii. 

List do Prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. 

Pan Władysław Łopatka, woź- 

ny w tutejszym sądzie okręgo- 
wym, chce w La Porte zorganizo- 
wać kompanię milicyi stanowej i 

w razie wojny w Mexvkiem ru- 
szyć na pole bitwy. Napisał już 
do prezydenta Wilsona list, w 

którym obiecuje założyć oddział 
wojskowy z iPolaków w La Ponte 
i na żądanie ruszyć z nim tam, 

gdzie milicya przeprowadzi mo- 

bilizacyę. 
W liście tym Łopatka zazna- 

cza, że żałuje iż do wojny przyjść 
musi, to jednak Polacy znajdą 
się w pierwszych szeregach, by 
zadokumentować swoje przy- 

wiązanie do przybranej ojczyzny. 
Pisma angielskie z La Porte z 

uznaniem wyrażają się o patryo- 
tyzmie Polaków tamtejszych. 

BANDYCI STEPOWI. 

W Jekaterynodarze w tak zwa- 

nym okręgu kubańskim, rozpo- 

czął się olbrzymi proces przeciw 
siedemdziesięciu ludziom, two- 

rzącym według aktu oskarżenia 

bandę rozbójniczą, która graso- 

wała w stepach pod nazwą „Ban- 

dy kaukaskich dyabłów stepo- 

wych". 
Szajka ta, złożona w większej 

części ze zbiegłych katorżników 
i zbrodniarzy, pustoszyła Kubań 
i przyległe kraje przez cztery la- 

ta. Na czele bandy stał niejaki 
Ret jenie w, rzekomo były adwo- 

kat z Władywostoka, który ska- 

zany na katorgę za zabicie swej 

żony,, uciekł z Syberyi i zorga- 

nizował zbójecką szajkę. Miał 011 

swoich wywiadowców i swoją 

konnicę, której specyalnością by- 
ły kradzieże bez rozlewu krwi. 

„Kaukascy dyabli stepowi" ma 

ją na sumieniu co najmniej dwie- 
ście morderstw; akt oskarżenia 

nie mógł jednak uzasadnić wię- 

cej jak 9. W jednym roku zbó- 

je zabili trzydzieści osób. Zagi- 

nęło wtedy złożone z trzydziestu 
osób towarzystwo, które udało 

się na wycieczkę w okolicę ; są- 
dzono że „wycieczkowicze" prze- 
wrócili się na rzece z łódką i 

utonęli. Jeden z bandytów zeznał, 

że ludzi tych wymordował Retje 
niew. Dzieci zabijano w oczach 

matek, jednej kobiecie nasypano 

prochu do ust i podpalono, in- 

nych oślepiano i puszczano w 

step, gdzie ginęli. 

I SŁABE I 

I OCZY i 
| Powodują choroby nerwowe. j 

niar.ie cierpią na 
b61 g owy 1 nerwu, 

wośc - uiyw»ją 
różne lekaretwa — 

lecz czują t/mc*- 
(>ową u'k tyl Ko. — 

Wyleczyć może tyl. 
*o Dobry 

UKUlliia. 

8łabe ocr.j aą powodem tego. One rozdruż- 

alają etatem nerwowy - jednaki* nie 
może 

cie wiediieć ceyli oczy eą słabe. W ostatnich 

1 7 latach w C hicago 
wyleczyłem tysiące uznanych jako nieulec»al. 
ne i mogj to udowodnić 

lUtami w moim o- 

fiaie. Proocą przecz · tac kilka 
— zobaczcie jak 

iieuwam katarakty, nnrośla, apadane po- 

wieki, plamy na waroku. cyaowato octy, 

itd. 

17 lat na State ulicy 
Szyld z obracającenti świateł- 

kami. 

Dr. Carter jest specjalistą z 

wielkiem doświadcze- 

niem i wiedzą. 
Prócz pracy w lecznicach i szpi- 

talach miał 2 letnie doświadczenie 

w Cook County Klinikach. 

6ruczoły wyjęte J bez bólu 

Zyzowate oczy wyprostowane > 

Narośle w nosie usunięte ) szpitala. 

Choroby noaa eą odpowiedzialne nie tylko 
zachorobV nez i icne; eąirtljwwted/iatne takie 
za duło chorób rc/.u. iilaieg'·». nim dacie 

luibie 

okulary przynaeowrć, wait·· wiedzieć czyli 

pewna chor bi noea ne 
dokucz w«m. Je£e| 

ta*. powinno /uraznaprawić, a potem mieć 
baczność na oczy. We w elu tvynadkach, a<iy 

chonba noea jeet uiecz uą okulary okażą aq 
niepotrzebne. 

Or. F. 0, CARTER 
Specjalista uzi, uir. «ua I gardła. Now> ·« 120 
I. Kat· al.. 2 piętro. Chicm. 1 -im drzwi ri pftnot 
ad Tka Fair. 6m<. ad do 5: * aiadzialf od 10 do 12 

LEMONT, ILL. 9 ) 

Kto chce codziennie otrzymy- 

wać „Dziennik Chicagoski" niech 

się zgłosi lub zawiadomi, An- 

drzeja Białka. 
' 
· 

SZYFKARTY 
po cenach kompanicz- 
nych, kupić można u 

ROZANSKIEGO, 877 
Milwaukee ave., który 
prowadzi największą 
aptekę polską na Mil- 
waukee ave., róg Ra· 
cine avenue (dawniej 
Center ave.). 
Fodpaiy na stnjtfoq kofi pHftntmą 

' 

* Utw· tjfodoiowa apUty. p« 
cMtoJi fabrycznych. T* mefora· 
mnoW b/U wylec«t»B$"W t al^cac) 
wypadków, i Wm pomóda na» 
tamy. 
Wyrabiamy Irodkl rótaefo n. 

tanko, ona «ctucaoe erłonkl, 
•<c. i apraMaJemr j· n* Utw· ty- 
godniowa «fiaty. 
Nmb oddział paawjaat oajl» 

pUJ i»aoy w n«i»écl*. JatHI 
poUwbo j«cl· paaa, opaakl brana* 
Mi lab elMtyasn·] pońcaochy, 
wwcxaa pyzTdicledo oaa. Wary. 
alko apraadaj· at« pod gwaranayq 
i dopaaowaa· Jaat pra··. pana J. 
1/4rob, DftMago «kapMU dl· pa< 

Damska obsługa. Otwarte codziennie <X 

'ano, do 7 wieczorem. W niedzielę od 9 rano (U 
12 w południu. 

Hottingera Fabryka 
801 Milwankee Avenue, 

WarołnU Chicago Areone.— 04· % 
.· WOal> atowaMfc .—J 

Wszystkie choroby męskie, kobiece i 

dziecięce leczymy absolutnie darmo * 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE 

Przeprowadzonej pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Godziny: Rano od 0 do 12; od 2 do 6 popołud. i o< 
do 0 wieczór. W niedziele od 10 do 1 Doi>ołuda 

Potrzeby Plombiarskie 
po cenach hartownych. 

Sprzedałem} kaźdemo po hartownej cenili 

LEVINTBAL PLUMBIN SUPPLYCO., 
IMT V. Ulvlalo» «L. aar. MankileM a*· 

PR. N. SCHRAYER 
1 polski nsĘm dentysta 
Wykenrwa wazelkl· roboty den tret «** f* 
kit najnowszego systemu i po umiarkowaayt* 

oenaoh i f waran tuje takowe na lat id 
866 Milwaukee ave.# róg Center 
BsÉdar Od rano do 9 wieczór; w nixlstaij oĘ 
». J/aao do i po^oftUal* 

Dla Kobiet 

Dr. Sieminowicz 

^^^założył lecznicę, 

15 
^eczy spe* 

Division, r«Xfya.'nie, °.0°' 
Milwaukee ave.^^y KOJlOCe 

od 3—8 wiecz. w^^^bez ope- 
niedz. od 10—11 rano racyi. 

• Telefon Monroe *731. 

Mleszk : 4105 Ił. At«n At·, 

Tel. Irrlnr 31603 

frrrJmsJ» ht te Iwznley petolnu I cher· r orełlscfi^ 

Max . Kaczmarek 
ADWOKAT 

LOKALNY OFIS 

1133 W. Chicago Ave.( 
pomiędzy Centre i May ulicą, 

we wszelkich -prawach etylowych w>iezego e.',du, 
tyczących atq pokaleczenia, apaduobleratwa, pu. 
(autowych, rozwodowych, karnych. Zara/ein » 

liczone N'iro'ee'.TVo"··. i anraw zaijra· 

ueznyrtai! 
' Tl·. * ' ·« * 

»>orada moi· być uiliralata Katowni·. 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

80 W«*t WuahlniMon allci. 0 te pletr· 
Telefon K«'ido ph :!2SW 

Wleeaorem: 206 Commercial · » 
Telefon South Chicagu 3 Jit 5313 

N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

flHjlinJn we wszystkich nądnrh 

Ofic 59 Clark !., nar. Raudoiph 
l^aWj 307, 3da piętro. Tel. Centnil 1071. 
O· wiórki 1 czmirtk. wieo/oruni w biurze £,·- 

eatafH*. «««4 MaM* w'>e 

dmimd . Jarecki 
ADWOKAT 

®łł#w mUAcIct poli AJ 1919 (10-t· plflM 
KKCTOK KUDTNKK połorinlowo waoteodft 

róg AŁooroe t CU»rk ul.— TeL Bando'ph i*"\ 
Wdoron wlMtorent lftftO ArnuUfe At·-, 

t4g Hof y ulicy. — Telefon Hurnbo'dt U 

Przeglądem abstrakty. po<rodmc*ęw tak?* 
teth reftliiodcL zajmują ei eprewaml «Mil· 

l o odMk^rtowani·. 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bld<. 
MGtntral 7ID1I93 Automatle 42.4*· 

127 8. D«*arborn ul. 

fflMtorem od 7 ćo 9. TokóJ 204 Ho·· Uait 
Bid*. Telefon Monrt»e Ml, 
V2z5 . Ashland ave. 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

m 414 I 41S HOME BANK BUOT^ 
Kll**tk·· I Aihlnod avenue·, 

SHUlikial·· 
>·«« THOMAS I LICA. 

lltfon w ufUles i'»>fun w ńiMt 
ON KOR 808T. HUMBOLDT 

fc akiykaje wm wasytlklrh i>d*rh. 1 
jUp*7 W* W epfMrsrh knpim t «pt renonA^ 

JTAN S. RYBICKI 
Adwokat 

16 154 W. R-mJolph St. Tel M«in« 2225 

Wtorki, riątfci i nWt, «4 7m»j de 9.ei v» iecrdr 

par. 1122 MilMna'tee Ave Tel. Olonr^e 2972 
Poni«dtialki i erwirtki, od 7m<j d« 9t»j wiccidr 

por 1700 W. 20-tb St. Tel. C*a«l 24S5 
Telefon w domu < nnnl 4·). 

Praktykują wt myitkich rfćich. Eriiicinv.'f atotriktj otm 
ziłataii· nnl kit >im; tpidk««i. 

FRANK KŁAJÓW 
Bidowicz> I Kcntraklor Ciesielskj 

Pnyjnajc nowe roboty, pr^ róbhl orai wtmk 
kle ret>er»cvc « zakres ten achod.ą·» 

Ceny burd/o umiarkowane. 

|3€1 Noble al, róg BUckłuwk «ik| 
»«Uf— Bąy»«xfc>ł »i7§ m 


