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BOY ED I VON PAPEN SĄ 

NIEPOŻĄDANI W AMERYCI 

Waszyngton, 4 grudnia. — 

Rząd waszyngtoński zdobył si 

wreszcie na krok, który w prasi 
od dłuższego czasu był już ocze 

kiwany i zapowiadany, a miano 

wicie zawiadomił gabinet berliń 

ski, że niemiecki wojskowy atta 
che przy tutejszej amfoasadzii 

kapitan Franz von Papen, jako- 
też attache marynarki, kapitai 
Boy Ed, są w Ameryce niepożą 
dani i dlatego jako „personae noi 

gratae" muszą być odwołani. Di 

rządu zaś austryaekiego wystosc 
wano komunikat, który domag 

się by Wiedeń nadesłał oficyaln 
swe oświadczenie w sprawie ata 
ku na parowiec ,,Ancona," z kto 
rem i tak jużzwleJca zbyt długc 
Co się tyczy żądania odwołani; 

kapitanów von Papena i Boy 
da, sekretarz Lansing wydał na 

stępujące oświadczenie : 

„Z powodu tego, co rząd tutej 
szy uważa za niewłaściwą dzia 

łalność w sprawach wojskowyc) 
i marynarskich, rząd ten zażąda 
natychmiastowego odwołania ka 

pitana Boy Eda, niemieckiego at 
tache marynarki i kapitana voi 

Papena, niemieckiego attache wo 

skowego, jako#nie mogących by 
dłużej tolerowanymi w tym kra 

ju." 
Domagając się odwołania tyci 

panów, sekretarz stanu działa \ 

zupełnem porozumieniu z prezy 

dentem AYilsonem, który postano 
wił uwolnić Amerykę od wszyst 
kich obcych dyplomatów, którz; 
nadużywają swego stanowiska dl 
celów krajowi temu szkodliwycl· 
Bardzo prawdopodobnem wyda- 
je się zapatrywanie, że postępe! 
ten jest zapowiedzią nowej i e 

nergicznej polityki prezydenta \ 
stosunku do tych wszystkich 
którzy lekceważą i depcą praw 
Stanów Zjednoczonych. Nie myl; 
się też prawdopodobnie ci, któ- 

rzy przepowiadają, że w najbliż 
szej przyszłości losy von Papen 
i Boy Eda podzieli Aleksande 

von iXtiber, austryacki konsul ge 
neralny w Nowym Yorku. 
W departamencie stanu zazna 

czono, że żądanie odwołania obi 

attache nastąpiło nie wskutek 

i faktów, które wyszły na jaw w 
- procesie Dra. K. Buenza i tow., 

* a było już przedtem postanowio- 
; ne. Mianowicie sekretarz stanu 

- jeszcze we środę popołudniu, a 

- więc dzień przed wydaniem wer- 
- dykt u przysięgłych w tym pro-- 

- cesie, na konferencyi z ambasa- 

. dorem hr. Bernstorffem ustnie po- 
- stawił odnośne żądania. Hr. 

i Bernstorff powiadomił o tem na- 
- tychmiast kablogramem minister- 

i stwo spraw zagranicznych w Ber- 

5 linie, skąd jednak dotychczas ża- 
- dnej odpowiedzi nie otrzymano, 
i WIEŚCI Z MEXYKU. 

; Mexyk miasto, 29 listopada — 

. przez Laredo, Tex. 4 grivdnia. Ty- 
- fus i inne zarazy szerzą się w 

. stolicy Mexyku i sąsiednich miej- 
i scowościach w zastraszający spo- 
- sób, dziesiątkując ludność zwła— 
- szcza uboższą i porywając prze- 
ciętnie 130 ofiar dziennie. 

Lekarze twierdzą, że zaraza 

. rozszerza się za pośrednictwem 
i robactwa. Mexykanie i tak nie są 

ł wielkimi apostołami kąpieli, w 

. obecnych zaś stosunkach, gdy o- 

. pał jest szalenie tam drogi, cał- 

i kiem o niej zapomnieli. Wskutek 

j tego brud panuje niepodzielnie, a 
i wśród niego wszelkiego rodzaju 
. robactwo mnoży się bez przeszko- 
dy i roznosi zaraźliwe mikroby 

1 wśród biedniejszej klasy. Sytua- 
/ cya jest tem poważniejsza, że ró- 
_ wnocześnie daje się silnie odczu- 
. wać brak tak środków żywności 
. jak lekarstw i lekarzy. 

j Laredo, Tex. 4 grudnia. — O— 

j trzymano tu z Oaxaca wiadomość 

u że wylądował tam Feliks Diaz na 
. czele dwutysięcznego wojska. 
c Diaz ma mieć poparcie stronni— 
. ctwa Huerty i kilku innych i ma 

podobno zamiar wzniecić nową rc 

wolucyę przeciwko Carranzy. 
[ FORD ODWIEDZI NIEM- 

l 
CY I ANGLIĘ. 

Nowy York, 4 grudnia. — Po- 
. mimo oświadczenia rządu wa— 

l szyngtońskiego, że nikomu z 

r członków ekspedycyi pokojowej 
. Forda nie wyda paszportów, upo- 
ważniających do podróżowania 

. po krajach objętych pożogą wo- 
j jenną, H. Ford oświadczył, że po- 

jedzie i do Anglii i do Niemiec, 

a nic go nie powstrzyma od tego, 

by uczynił wszystko, co jest w 

jego mocy, aby przyspieszyć po- 
kój w Europie. Ford zapowiada, 
iż na wszystko jest przygoto- 

wany, co go spotkać może. 
Ekspedycya ma odpłynąć dzi- 

siaj na parowcu „Oscar II." W 
skład jej wchodzi 115 osób, (bez- 

pośrednio w ruchu pacyfikacyj— 
nym zaangażowanych, 44 repor- 
terów gazeciarskich i trzech fo- 

tografów dla obrazków rucho- 

mych. Pierwszą miejscowością, w 

której ekspedycya się zatrzyma, 
jest Christiania w Norwegii, gdzie 
przybycie spodziewane jest na 

dzień 14 b. m. 

DEMOKRACI W WEBRASCE 

NOMINUJĄ WILSONA. 
Lincoln, Neb. 4 grudnia. — 

Na balocie demokratycznym dla 

prawyborów w roku przyszłym w 
Stanie Nebraska umieszczono 

nazwisko prezydenta Wilsona, ja 
ko kandydata do renominacyi. 

SENATOR CLARKE 

RENOMINOWANY. 

Waszyngton, 4 grudnia. — Go- 

rąca walka na wczorajszym kau- 

kusie senatorów demokratycznych 
zakończyła się zwycięstwem senu 
tora Clarke'a z Arkansas, który 28 

głosami został ponownie obrany 
prezesem senatu pro tempore. Je- 
go kontrkandydat, senator Pome- 
rene z Ohio, otrzymał głosów 
i po obliczeniu rezultatów głoso- 
wania postawił wniosek, aby wy- 
boru dokonano ponownie i jedno- 
głośnie obdarzono senatora Ciar- 
kę tym zaszczytnym urzędem. 
Wniosek ten przyjęto. 

ECHA PROCESU 

BUENZA I TOW. 

Nowy York, 4 grudnia. — iNa 
prośbę obrońcy w procesie Dra. 

Karola Buenza i towv .W. ,C. 
Randa jr., sędzia Howe odłożył 
wydanie wyroku do dnia dzisiej- 
szego. Prośbę swą oparł Rand na 

tej podstawie, że ponieważ wer- 

dykt przysięgłych ogłoszono przed 
wczoraj dopiero późnym wieczo- 

rem, nie miał czasu przygotować 
umotywowania dwu wniosków, 
jakie przed wydaniem wyroku 
zamierza postawić. Jeden z tych 
wniosków opiewa, by werdykt o- 

balić, drugi, by ewentualnie za- 
wiesić wykonanie kary, gdyż ska- 
zani nie dopuścili się żadnego wy- 
stępku przeciw prawom Stanów 

Zjednoczonych. 
GUBERNATOR 

PODPISUJE I WETUJE. 
Springfield, 111. 4 grudnia. — 

Gubernator iDunne zawetował 

wczoraj uchwalony na ostatniej 
nadzwyczajnej sesyi legislatury 
bil, ustanawiający komisyę spe— 
cyalną z powodu 100 letniej ro- 
cznicy (przyłączenia Stanu Illinois 
do Unii i uchwalający do dyspo- 
zycyi tej Komisyi fundusz w wy- 
sokości $10,000. Veto spowodo- 
wane zostało opinią prokuratora 
Lucey'a, że uchwalenie tego bilu 
było niekonstytucyjne. 
Wszystkie inne uchwały pow- 

zięte przez ostatnią sesyę le- 

gislatury gubernator Durine wczo 
raj zatwierdził i podpisał. , 

yiSfr' 

CROWN TEATR 
ASHLAND AVŁ 
i DIVISION UL. 
BLTSKO WTŁWACKEE AVE. 

Na tydzień począwszy w uietlziele popołudniu, 5 grudnia 1915. 

Współpracownicy Richarda Bennetta wystawią dramat 

DAMGED 
GOODS 

Znakomite wystawienie nad- 

zwyczaj zajmującego dramatu 
socyalnego przez 

EUGENIUSZA BRIEUX 

Sztuka, która wyświetla najży- 
wotniejszą kwestyę obecnej 
chwili. — Przyjęta z entuzya- 
zmem przez klasę inteligentną. 

Największy dodatek jaki kie- 

dykolwiek oddała sce- 
na sprawie ludz- 

kości. 

-vx .1 Se | 

5CENE from"OAMAGEO 600D5" 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
Ten kupon t 2» centów daje wam prawo do najlepszego miej- 

sca w teatrze "CROWN" podczas dram. "DAMAGE D GOODS" 
w poniedziałek wieczorem; -go grudnia albo we wtorek po po- 
łudniu 7-go grudnia. — Na inne przedstawienia nie jest ważny. 

Ten bilet można sobie m rezerwować przed czaiem jeéli się kupon odda 

przy kaeie. , 
. 

r- 
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NIEPOŻĄDANI W AMERYCE DYPLOMACI. 
| KAPITAN BOY ED. KAPITAN VON PAPEN. 

PODNIESIENIE STOPY 

PODATKOWEJ. 

Springfield, 111. 4 grudnia. — 

Stanowa Komisya podatkowa po- 
stanowiła na wczorajszem posie- 
dzeniu wyznaczyć stopę podat- 
ków stanowych w wysokości 55 
centów od każdych $100 własno- 
ści opodatkowanej. Zeszłego ro- 

ku stopa uchwalona była o 7 

centów niższa, gdyż wynosiła -1S 

centów. 

Gubernator Dunne oświadczył, 
że każde podniesienie budżetu o 

$'250,000 wymaga podwyższenia 
stopy o 1 centa. Spodziewać się 

należy obecnie niektórych wydat- 
ków nowych w budżecie stano- 

wym — i tak n. p. władze doma- 

gać się będą od przyszłej sesyi le- 

gislatury $250,000,na zwalczanie 

choroby pyska i racic. 

30 DNI WIĘZIENIA ZA NIE- 
BEZPIECZNE POGRÓŻKI. 

Pittsburgh, Pa. 4 grudnia. — 

27 letni Samuel Keener został po- 

słany ua o0 dni do więzienia za 

odgrażanie się, że zamorduje pre- 
zydenta Wilsona, ponieważ w po- 

lityce swej nie przestrzega on 

ścisłej neutralności, jakoteż za 

pogróżki, że wysadzi w powietrze 
fabrykę firmy „Westinghouse" w 
East Pittsburgh, która wyrabia 

materyały wojenne dla Sprzymie- 
rzonych. 
SPRAWA DOWOZU MATE- 

RYAŁÓW DO FARBOWANIA 

Waszyngton, 4 grudnia. — Bry 
tyjska ambasada zawiadomiła de- 
partament stanu, że Anglia znio- 
sła zakaz wywozu materyałów do 
farbowania z Niemiec do państw 
neutralnych. 
Przed paru miesiącami Niemcy 

oświadczyły, że ponieważ Anglia 
swoją blokadą nieprawnie tamu- 

je dowóz jakichkolwiek towarów 
do Niemiec, one nie pozwolą na 

eksport od siebie materyałów do 
farbowania ani potażu. Nie wia- 

domo, czy obecnie Niemcy zmie- 

niły swe stanowisko, lecz zbliża- 
jąca się sesya kongresu zmusi 

prawdopodobnie Anglię do zmia- 
ny metod blokady, a wtedy i 

Niemcy nie będą miały powodu 
zakazywać wywozu wymienio- 

nych wyżej produktów do kra-' 

jów neutralnych. 

Dla u o ta i e> 

Dr. Sieminowicz 

OU· 
1515 W. 

Dlritdon, róg 
Milwaukee »·. 

od # — 8 wleox. W 

nledz. od 10—11 rano 

Telefon Monroe 1781. 

MlMxk.i 4105 X, Avéra Ar·. 

Tel. Irrln» »5S7 ^ 

HI <» lwicy pohtm I chan 7 wwlntyl 

CONRAD SE1PP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 
27ma «iica i Cottage Grore are. 

Cal—·! 730 i 869. CHICAGOl 

/•lofon Y»rd· 8711 

Dr. L. D. BRICKLER 
Ulan, Cllnri I Spicyilltti LkiuIi EliHirkt 

'Biuro 1 mieszkanie: 

8315 So. Halsted ul., blls. 33-rd Plaa, Chlup 

GODZINY od 9 do 1S rano, 4 do 8 wie· 

ozorem; w niedziel* od 9 do U rao* 

z DETROIT. 

Emil Nowak, 21-letni młodzie-1 

niec z pnr. 11 E. ul., leży w sta- 

nic umierającym w szpitalu miej- 
skim w rezultacie kłótni, jaka za- 
szła w wyszynku Gustawa Brecht 

104 Tillman ul. 

W salonie tym zabawiali 
* 

się 
gościc grą w kości i podczas gry 
powstała sprzeczka między No- 
wakiem a Józefem Berdychem, 
rze^nikiem 7. pnr. 805 Williams 

ul. Od słowa do słowa przyszło 
wreszcie do tego, że Berdych do- 

był rewolweru i strzelił do Nowa- 

ka, raniąc go w plecy. Berdych 
został przytrzymany przez tłum- 

nie zebranych gości w wyszynku 
i oddany w ręce pólicyi. Areszto- 

wany tłumaczył się, że strzelił do 

Nowaka w chwili kiedy ten chciał | 

go w kłótni uderzyć. 
Tymczasem świadkowie zezna- ! 

ją. żo Berdych strzelił do Nowaka | 
kiedy ten opuszczał wyszynk i i 

dlatego kula trafiła go w plecy. I 

Dziesięcioletnia Genowefa Ston 

czyńska, z pnr. .1066 Kirby ul., 

którą przejechał automobilem Ma j 
Ksymilian Witkowski, 354 E. Can- j 

field ul., zmarła w szpitalu miej-; 
skini. Dziewczynka miała złama- j 

na rękę i zgniecioną klatkę pier-1 
siową. 
Stończyńska wybiegła ze szko- 

ły przy kościele Serca Maryi, ale 

tak nieostrożnie. że wpadła 
wprost pod automobil. Zabrano 

ją w patrolce policyjnej do szpi- 
tala miejskiego,, ale lekarze nie 

zdołali uratować dziecka od śmier 

ci. 

Pana Witkowskiego aresztowa- 

ła polieya i stawiła przed proku-, 
ratorem ; po przesłuchaniu go 

tamże, został wypuszczony na 

wolność. 

MY wYHUDuJLMT 

WAM WŁOSY 
HKAWUilWt 

LEKARSTWO 
ZUPEŁNIE 

DARMO 

DLA MĘŻCZYZN 
KOBIET — 

Czy wypadają, wam włosy? 
Czy może siwieją za wcześnie? 
Czy włosy wasze blednieją lub są lepkie? 
Czy macie łupież na głowie lub czy 

jwędzi was głowa? 
Czy jesteście łysyra lub czy zaczynacie 

iysleć? 
Jeżeli wam coś podobnego dolega, nie 

zwlekajcie, ale postarajcie się temu za- 
pobiedz natychmiast. 
Poślijcie natychmiast po naszą Ilustro- 

waną książeczkę pod tyt. 
"JAK PIELĘGNOWAĆ WŁOSY" 
(Napisana przez europ, specyalistę) 

Zawiera ona nastepujące rozdziały: 
Pouczenie o włosu 1 czaszce.—Przyczyny 

wypadania włosów i łysienia. Jak starać 

się o zdrowe włosy.—Sposób leczenia przy 
pomocy kuracyl w sześciu tygodniach.— 
Siwe włosy.—Broda.—Poświadczenia od 

używających tego sposobu leczenia. 
Lekarstwo Darmo 

Postaramy się przekonać was zupełnie 
bezpłatnie na nasz koszt, że CALVACURA 
Środek na włosy jest nader pomocnym w 
razie braku włosów. Wyślemy każdemu 

darmo CALVACURA No. 1. waroścl $1.00. 
wraz ze wspomnianą książeczkę po tyt, 
"Jak pielęgnować włosy", gdy nadeślecie 
nam imię. nazwisko ! adres i 10c. srebrem 

lub znaczkami na pokrycie kosztów opłaty 
pocztowej i przesyłki. Wytnijcie noniższy 
kupon 1 prześlijcie go natychmiast do 

UNION LABORATORY Box 888 Union, 

. Y. 
KUPON NA BEZPŁATNE LECZENIE 

WARTOŚCI $1.00 
Union Laboratory Box 888 Union, . Y. 

Załączam równocześnie 10c. na opłatę 
poczty 1 proszę o natychmiastowe wysła- 
nie ml CALVACURA No. 1 wartości $1.00 
oraz waszą książeczkę pod tyt "Jak pie- 
lęgnować włosy." 
(Dołączcie ten kupon do waszego listu.) 

Telefon Monroe 5009 

Teraz jest czas! Zanim zima nadejdzie! 
Jeżeli macie dachy, a nie chcecio aby wara wód* do 

izb ciekła, lub ryny które potrzebuj* reperacyi. to 
przyjdźcie do: 

North-American Roofing Co. 
Władysław Majewftkl, właściciel 

1363 Dickson ul., róg Blackhawk ul. 
Jeden blok na północ od polskiego banku. Kontraktor 
dekarsko-blacharski. Wykonuje wszelkie roboty na no- 

L wycŁ budynkach ireperneya dachów, ry deszczowych. 
zzymsów. stalowe sufity, nakrywa dechy asfaltowym 

J papierem i gravel. Iiobotn każda gwarantowana. 

. 

Otis otwarły gouz. -»iei rano uo a-mei wieczorem. ^ 

I ···«··< 

i Telefon Armłtare 6529 
4 

Dr. F. F. WISNIEWSKI « 
leczy wszelkie choroby prędk· I skutecznie. 

1227 MILWAUKEE AV., róg Ashland ·. 
Sptcralitti Chorób Kobiecych I Akuszeryl. 

·99· ··· ···· 

Dr. L. P. Kozakiewicz 
Specya lista chorób kobiecych 
Lekarz, Chirurg i Akuezer 
JT110H7HKUIO · 

1353 Noble Ul. 
·1. Ha»«urket 4£5 

Uodz: od 8 do 9 rano 

oci i do 3 popołudniu 
1 od 8 do 9 w leęzorem 

1601 W. Chicaga Ave. 
7.1. ··* 223 

Godz. od 10 do U rano 
od 4 do 5 popołudnia 
od 7 do 8 wieczorem. 

Dr. dam Szwajkart 
Choroby nerwowa, wewnętrzne I dzleolnna 

MiMik»nlei 8835 West Dlvereey ·«· 
Godziny : 4.fi popntadnln 
Telefon; 0808 Belmont , 

Oftfl! 1363 North Ashland Arena· 
* 

Godziny: 6-9 wieororem 
Velefoni 1089, J 680 lob 3183 Itonro* 

DK. S. R. PII.tlOWICZ 
SPECYAL1STA 

chorób wewnętrznych I nerwowych 

Ofle: Prospect budynek 11B2 No· Ashland 
Ave., róg Division ni. 

Tel. Humboldt 689. God. 12 do 2 1 od do 8 wiec. 

Mieszkanie: 2134 Plerce Avenne. 

Ofls: The Marshall Field Co. Anne* budy- 

nek, P. Z. nar. Washington 1 WuOash Ave. 

Godziny r30 do 4-ej po oudniu. Pokój 1109. 
Telefon Kandoipb 4114. 

Dr. C. P. Gierałtowski 
Leczy cboroby kobiet, mężczyzn, 
1 dzieci, również oczy, ns/y, nos 

i gardło. — Specjalność: 
Ogólne Operacje. 

Sil Milwaukee ave., przy Chicago a?. 
Od 1-ej do 3-j popoł. i od 6:80 do 8-ej wieczorem 

Chirurg Ochronki iw. Elżbiety 

DR. F\ KALAC1N8KI 
Mleizkante: 1034 Pi. Rober u 11 cm. 

Te.efon: Humboldt 475 

Ofl·: 1256 Noble nl. Telefon Monroe 38J 

Godzinj ofisqwe: O 10 rano. 2 
— 8 popołudnia, 

f — 8 wleciorem. W niedzielę S 
— 8 popołudnia 

Telefon Osklsnd 5481. 

Dr. Alvin» Bożekowska-Dalton 
4025 Indiana A.ve. 

Sttc. moją Choroby Kobiece. Komplet, orzfdzinit ni porody 
Godzin : od 9—11 rm"; « d 1—3 popołudniu; od 
t—b wieczorem. V aiedziclg gnti umówienia. 

Tel. Rez. Monroe 1508 uns Monroe &*» 

DK. J. P. WOJTALEWICZ 
LKKARZ I CHIRf'RU 

R«i. 1521 N. Paoliaa il. 0(U 1601 Nortb Avt.rff AihliM 

do 10-tej rano. I do 2 od 1U (io 12 w pot., od 2 do 
18 do 9 wieczorem. 4 popoł. i od 7 do 0 wlecz. 

Telefon Humboldt Telofon ( Anki 953 

DR. W. A. KLFLEWSkI 
EPECVALISTA CHIRI RO 

Przyjmuje pacjentów codziennie 
Ofis w Wicker Parku: 13GH X. Kohey al, 

Godz. lOdo 12 przed poł. i 8:30 do 9:30 wieczorem 

Ofis na Wojciechowie: 1725 8. Anhl*nd Are.t 
narożnik 18-oJ ul. 

Godz. 2 do 4 popoł. i 7 do 8 wieczorem. 

lekers ee Starego KraJ« 

DR. F. FRONT-DOBLTA 
Mjij asystent kliniki Wiedeńskiej 

i Bcrlid.klej 
lam tujs!k!i ohoroby tifatl izM 

SŁi,,,, 1164 Milwaukee av«* 
3li»!ro Division al. Tel«fer HiTWirkft 1TW 

ud 10 do 12 w pulud. » od ! de I wiM 

Komplclrc i!c!\trycnje X-Rsy Lnb«rłtory«m 
OK. C. S. KrtYSlNSKI 

). okurz 1 Chirurg 
Mieszkanie: 1968 Hfrv»*r «lica, r<V Robey ul 
GODZINY: Do In rano 

" du i wieczorem. 
W niedzielę do lej pop ił. Tel Humboldt 3112 

Itltfon Monroe 48· 

DR. J. A. TRAIN 
LEKARZ I CHIRURG 
bezy choroby mężozyiit, kobiet I dziwi j 

ftnro l mieftUtnle, 1449 W. BIłoMmm»* uSe*. 
pomiędzy Cleftver i Hol» allouai· 

>e«e*> «tUeveiedolOr&na l»do tpepetaflelq 
k 16 do 9 wleozorea, 

Dr. A. PIETRZYKOWSKI 
Lecz? chorobr mzcvzn kobiet 1 di'Ml 

MILWAUKEE AVE 
róg Center Avenu» Triefon 8311 Monro# 

OfUow· (udi. od 9 do U rano i od 4 do wleoa. 

Telefony Monroe 881 i 1577i Hiynirktt 274 

DR. XELOWSKI 8,'f!iT^A 
1053 Milwaukee Ave. Chicago 

Godziny : od 11 du 12 rano i od 7 do U wieczorem 

prócz środy i niedzieli. 
Mieiikioie: 728 WtreUnd Ave., Telefon: Lake View 5803 

Tel. Monroe N8 

Dr. F^elicia H. Cienciara 
Sp^cyalnnśt*: Choroby Kobiet i Driec!. Akotzeryf. 
Godz. od H do II rano, od 1 do 4 i od 5 do 9 wlecz. 

1162 Milwaukee Av., r<s* Hiddon 1525 Haddon Av. 

Wrffd «azet nle-anglele*lc* 
DZIENNIK CHICAGOSK1 praodttj· 
po<ł względem doboru i treści mai·- 
uału. 

r Stefan R. Carynski i Franciszek J. Mazurkiewicz 
^\1034 Milwaukee Ave., Róg Noble ul. nawoKaci 0rt)Jle Plęfr0i pek0j( 4i 6, 

Praktykujemy wewszystkichsądach i egzaminujemy abstrakty 

T«l. Monroc 3235 Codriny bierowt: C<xłii<n»i« ad r«»« da Hj wieciom». ^ 

^MĘŻCZYZN TYLKO 
Zajdźcie do Dra Ross'a na egzaminacyę Zupełnie Darmo wzglę- 

dem jakiejkolwiek choroby lub słabości. Zakład ten lekarski istnieje 

przeszło 20 lat w tem mieście. Biuro jest, urządzone najnowszymi apara- 
tami i przyrządami, służącemi do poznawania stanu słabości i badania, 

jak również do leczenia. 

Szczególną uwagę zwraca się na zastarzałe słabości. 

Używamy metod amerykańskich i europejskich. 

Polacy mogą porozumieć się w języku polskim. 
Ci którr.y się leczyli, a są niezadowoleni z otrzymanego rernltatiu, 

niechaj nie tracą nadziei uleczenia i niechaj przybędą do naszego zakła- 
du celem egzaminacyi. 

Porady udziela się zupełnie darmo, to bez względu na toczy kuracyę 
się żąda czy nie. 

Przyjdźcie do długoletniej instytucyi leczniczej, oddanej jedynie 
tylko na leczenie mężczyzn. 

Traktowani będziecie grzecznie i uczciwie. Przyjdźcie do specyali- 
sty, który posiada wszelkie kwalifikacye i upoważnienie stanu Illinois 

do leczenia wszystkich cierpień. Ogłasza się, bo to co robi, robi prawnie 
i uczciwie, mówi zgłaszającym się jakiego rodzaju obsługę mogą dostać. 

Przyjdźcie i wyleczcie się tak samo jak wyleczyło się już 
wielu innych 

mężczyzn przez pewny i skuteczny system 
leczenia. Ceny niskie. Uczoi- 

wa i rzetelna obsługa gwarantowana. 

Medyczna instytucya Dr-a . M. ROSS, 
35 So· Dearborn ulica, nar. Monroe. Chicago, III. 

Jechać elewatorem do 5-go piętra. Każdy dzień od 9 do 4. W niedzie* 

s lę od 10 do 1, poniedziałek, środę, piątek i sobotę 
wieczorem od 7 do 8. 

- 

i u' iP1 liT" 'J 

DOKTÓR YVISSIG 2S 
Leczy wszystkie choroby mężczyzn I kobiet bez względu jak zastarzałe I zaniedbane one są 

Śpecyalnl" leczy choroby żoładka, płuc. nerek i pęcherza, zntru^ie 
krwi. choroby ekór- 

De. rany, reumatyzm, ból trowv. ból w krzyżach, kaszel, ból gardła 
1 tajne choroby. Jezolt 

Inni nie mogli was wyleczyć, przyjdźcie tu 1 przekonajcie sięoo on mute dla was uozyntd 

Porada Oamo. lOOO Rlue Island Ave., róg 19-ttJ ulicy, nad bankiem. Til Canal 3269 

Każda familia potrze- i 

buje Torpedo. 
Nowe lekarstwo na odciski. !| 
Stanowczo usuwa twarde lub miękkie !> 

odciski, guzy. nagniotki 1 brodawki, pred- ,1 

ko i łatwo, bez bóiu. Torpedo różni się od 
wszystkich innych lekarstw. Burdzo łatwe 
do używani*. Jedni kropla usuwn ból, na· 

tychmiast. Jest najnrędsze, najczystsze i 
najpewniejsze lekarstwo. Moin* di niem ) 

polegać. Usunęło już tysiące nagniotków. ) 
Uczyni to samo dla was. co uczyniło dla in- 
nych. Spróbujcie tylko. Zdziwicie się. ) 

Możecie je otrzymać u swego apteka, 'i 
rza. cena 25. 

Jeżeli nie ma go na składzie, niech je <j 
dla was#łmówi, lub mr przyślemy wam <, 
wprost. Nie bierzcie innego. 'i 

.Torpedo Chemical Co, 
Boi 590 Chicago ;j 
IN8TRUKCYA 

PRAWO KURS BEZPŁATNY PRAWO 
Studyowania prawa w domu w czasie wolnym 
zapewnia powodzenie na przyszłość: tutaj macie 
sposobność do tego. Jako reprezentant narodo- 
wo znanej szkoły dla studyów domowych na kur 
sie prawa, jestem upoważniony zebrać przez o- 
głoszenia pewna liczbę uczniów. Ukończywszy 
kurs taki. możecie dostać się do praktyki, albo 
być przydatniejszymi w byznesie. Lekcye wdwu 
dziestu czterech gałęziach, począwszy od kon- 
traktów. włącznie pogadanki w klasie I lektury 
Iprzez wybitnych prawnikńw, rozprawy i egza· 
minacye z każdego przedmiotu, i kosztu niema 
Innego, jak tylko za książki. Kurs angielskiego 
syka. W. K. TLffcł 803 Rand McNally Bldg. 

Zlot· korony i rabota moitkowa po $3 
CHICAGO DENTISTS: 

Mówimy po polska 

1602 W. CHICAGO AVE., blisko Ashland 

Elektryczne Podarki 
Na Gwiazdkę 

Elektryczne podarki z pe 
wnością będą ocenione, a 
tu znajdziecie obszerny 
asortment elektrycznych 
przyborów, odpowiednie na 
upominki. Ceny są przy- 

stępne. 

Skład Przyborów Elektrycznych 
Adams £ Clark Strewte 

Michigan & Jackson Hlvd. 

AVm. D. McJunkin Adf. Agency Chicago 2575 

8 PEŁNYCH WAGONÓW 
Kwarantowaoych l wypróbowanych wysokich 
i niskich pieców iradfators' do otcrzewaoia w<* 
da albo p irą za pól ceny. Mamy także wielki zt· 
pas kotłów, rezerwcarów. rur. rfónych przyrzą- 
dów i wentylatorów; prowadzimy takie najwię· 
kszj skład wszystkiego oo w taures plumbtar» 
•ki wchodzi w tein mieście. 

M. 
STATE i 22-,« 

& CO. 
Telifta CaliMt 141 

llluetracye 

większym do 

lilK Ciii CA 

lajplęknlejszo i w naj· 

forte podaj· DZIEŃ- 


