
Z ZIEM POLSKICH. 

% GERMANIZACYA ŁODZI. 

Czasopisma galicyjskie powta- 

rzają jednogłośnie następującą 
wiadomość z Łodzi: 

Otwarto tutaj z wielką pompa 1 

zakład wychowawczy dla dziew- 

cząt niemieckich. Po mowie dy.re-j 
która i śpiewach, starszy nauczy- 

ciel, Robert Treut, wygłosił od- 

czyt ,,Dię deutsche Har.se." ^ 

„Deutsche ł.odzer Zeittin^ 
propaguje myśl założenia run- 

zeum łódzkiego pod nazwą : 

„Lodź und der W eltkrieg." j 

WIADOMOŚCI Z KALISZA. 

Dwa lata minęły, jak Aiemcy. 
wszedłszy do Polski, pokazali 
swój uzbrojony kułak nieszczęśli- 
wemu miastu, grabiąc, je i nisz- 

cząc bezlitośnie. Dzidki specyal- 
nej polityce, nkpokazywania 
światu, co się stało z tem mia- 

stem, komunikacya pocztowa z 

Kaliszem jest nadzwyczaj utrud- 
niona i zaledwie kHka osób. nad- 

zwyczaj rzadko i okólnemi droga- 
mi, otrzymuje stamtąd luźne 

wiadomości. 
Jednej kaliszance, naprzykład, 

udało się w ostatnich czasach o- 

debrać „oryginalny" list od matki 

z Kaliskiego za pośrednictwem 
ambasady hiszpańskiej w Berli- 

nie, która przesłała go do posła hi 

szpańskiego w Piotrogrodzie, ten 

zaś odes-łał podług adresu. 
List ten, napisany naturalnie 

po niemiecku, łamanym językiem 
zawiera nadzwyczaj skromne 

wiadomości, napisany jest na 

niemieckiej karcie pocztowej z 

marką niemiecką, na której nało- 

żono stempel j.Russisch-Polen." 
W ostatnich czasach drożyzna 

w Kaliszu coraz większa. Pomi- 

mo, że rolnictwo w gubernii kali- 

skiej najmniej z całej Polski u- 

cierpiało, wszystkie produkty 
wiejskie masowo są wywożone 
do Niemiec, wskutek czego pie- 
niędzy pomiędzy rolnikami może 

nie brak. lecz produkty dodhodzą 
do cen bajecznych ; naprzykład, 
l»odług jednego z ot>tatnich listów 

nadesłanych z Kaliskiego. funt 

masła w Kaliszu kosztuje 2 rb. 

40 kop. 
Sprawa szkolnictwa w r\aitszu 

powoli posuwa się na»przód. O- 

prócz szkoły handlowej, która je- 
sienią roku zeszłego otwarła swe 

podwoje dla łaknącej nauki mło- 

dzieży płci obojej, rozpoczynając 
kam-panię szkolną w 4ch klasach 

r:.ήszych, gimnazyum filologiczne 
zostało otwarte w początkach no 

*vego roku szkolnego, ti. po wa- 

kacyach. Co się stało z pensvona- 
tem żeńskim śp. Wandy Motyle w 

skiei — niewiadomo. Zdaje się. że 

ze zgonem przełożonej upadła ta 

jedna z najlepszych w kraju u- 

czelni polskich. 
Wiadomo, że w Kaliszu, przed 

wojną, istniał w parku miejskim 
zakład bydropatyczny. odnowio- 

ny i wzorowo urządzony przez in- 

żyniera Olszewskiego, pod wy- 

bornym kierunkiem dra St. Or- 

gelbranda z Warszawy. T)o za- 

kładu tego corocznie przyjeżdża- 
ło wielu chorych z gubernii kali- 

skiej, Lodzi, a-nawet dalszych o- 

kołic Kraju. Szczęśliwie podczas 
pogromu Kalisza zakład ten oca- 

lał. Obecnie dowiadujemy się. że 

inżynier Olszewski, wobec braku 

'e karz v w Kaliszu (praktykuje je- 
dyny tylko Polak dr. Sikorski), 

sprowadził do Kalisza specyali- 
stę-hydropatę z Nałęczowa, dra 

Rudzkiego, który na nowo puścił 
w ruch zakład hvdropatyczny. 
niosąc pomoc licznej rzeszy kura- 

1 ry uszów. 

zp WZGLĘDU NA „ZDRO- 
WIE." 

Czasopisma polskie warszaw— 

«kte zamieszczają następującą 
μ wiadomość*: 
• „Odbyło się w Warszawie uro- 
I 

czytte pożegnanie profesora uni- 

i wersytetu. dr. Józefa Kalletiba- 
ί ?ha. który, ze względu na zdrowie 

zmuszony był usunąć się z profe- 
sury uniwersytetu warszawskie- 

go- Żegnali go kurator Hr. Η ut- 

leń Czapski, rektor Brudziński i 

dziekan fakuketu filozoficznego. 
A. Kryński. Prot". Kallenbach, po 

p-zeprowadzonej kuracyi. prag- 

nie wrócić w jesieni do Lwowa, 

bv tam objąć dawną swą kate- 

drę." 
Ponieważ obecnie są wakacye 

i ponieważ p. Kallenbach. p.^ 

przeprowadzeniu kuracyi. mógł— 
hv bvi równie dobrze powrócić na 

ί 

katedrę w Warszawie, przeto na- 

itży tej re*v£nacyi przypisywać 
pobmtki, irjdnego związku ze 

zdrowiem /stosunkowo młodego 
profesora^ nie mające. 

SOCIAL DEMOKRACYA 
w królestwie polskiem 

Z/artykułu p. K. Radka, człon- 

ka/Socyalnej demokracyi Król. 

Pilskiego i Litwy, zamieszczone- 

go w „Berliner Tagwacht" do- 

wiadujemy się, że socyal-demo- 
kraci w Królestwie rozwinęli a- 

gitacyę przeciwko wojnie, prze- 
ciwko popieraniu wszelakiego im-i 

oeryalizmu, bądź niemieckiego, 
bądź rosyjskiego, za polityką 
międzynarodową. Okazało się. &c 

to, nie godzi się z tem pojęciem 
„wolności", które posiadają 'wła- 
dze niemiecki?, Ze-brania wybor- 
cze zostały zabronione, ponowiły 
się areszty, które rozpoczęły siłę 
w związku z dénions* racy ami w 

Warszawie i innych i miastach w 

maju. Onia 1 maja, aresztowano 

robotni'k'^w, którzy/byli na tyl- 

cach. Potem postanowiono zam- 

knąć ich przywódców. Wśród 

innych został aresztowany czło- 
nek zarządu socyal dcmokracyi 
Królestwa Polskiego i Litwy, 
przed paru dniami przybyły do 

Warszawy. Warski, członek par· 
ι tyi P. P. R·. p. Dut 1 ingerówna, 
członek rady krajowej S.-D. roz- 

łamowców Józef Rots-tadt i inni. 

Areszty tych osób są w związku 
z buntami głodowemi i pogroma- 
mi sklepów. Samo przez się jest 
zrozumiałe, że jak najmniej w 

buntach tych zawinili socyal-de- 
! mofkraci. a jak najwięcej rząd nie- 
miecki. który doprowadza krai, 
przed tem już zrujnowany. do 

zupełnej nędzy i oddaje go w rę- 
ce spekulantów. ,, Rycerskość'' 
gubernatora warszawskiego — 

jak pisze p. Radek — polegała na 

tem, że pozwolił on Polakom na 

uroczysty obchód przeszłości w 

d. 3 maja. Lecz „rycerze"' ci ma- 

ją mocne pięści, gdy chodzi o o- 

bronę interesów w teraźniejszo- 
ści. Pokażą je oni w swoim cza- 

sie. Prześladowanie ruc'hu robot- 

noczego już się w każdym razie 

zaczęło. 

Nie Wstydź się! ,< 

Gdy powracasz do domu ze śród» 

aaleśria, ze składa, ofisu lub fabryki. 
Kup sobie DZIENNIK CH1CAGÛSKI 
1 śmiało czytaj w tramwaju lub wa- 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

«taie nabywać aa następujących na- 

rożnikach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Stor·". 

State 1 Madison — przed apteką 
firmy Buck and Rayner; 

State i Madison — przed składem 

{ departamentowym firmy Careou, 
j Pirie, Scott and Co.; 

State i Quincy; 
State i Van Burenj 
State i H arriva η : ( 
Wubasb i Harrieon; 
Van Burcn i La Salle} 
Adams i La Salle; 
Adams t La Salle; 
Washington 1 La Sali·] 
Randolph i Dearborn; 
Washln^to» 1 Λ-th 

„Dziennik Chicagoski" Tnożna 
zamawiać u następujących » agen- 
tów: Jones. 3027 N. Trov ulica. 
Slcbód. 4021 Ν Monticcllo ave. 

u ■ 1 =***3 

Ruch w Towarzjstwacti. 
IL, . ■■■■■» 

Z IRVIXG P.IKK. 
— Tor. Dramatyczne będzie miało 

miesięczne posiedzenie dżiś wioc2o- 

I rem, w sali Kościuszki. Ci. którzy 
i *ą. wfhni za bilety z przedstawienia 

,,Genowefy" są proszeni o uiszczenie 
s;>f z długu. — Jan Kondzûorski, pire-, 

zes; Stan. Pawlicki, sekr 
— To». św. Stanisława K. nr. 9ο·9 

2Jjed. odbędzie jutro posiedzenie w 

s*li Klubu T. Kościuszki, o godzinie 
Smej wieczorem. Ci młodzieńcy, któ- 

rzy odprawili Pierwszą Komunię 
św. są proszeni o zapisanie się do 

tego Tow. i przyby-.le na to posie- 
dzenie. — Jan Lise, prez.; K. Wil- 

czewski, sekr prot. 
Z KANTOWA. 

— Tow. św. Stanisława B. 1 M. nr. 

76 S. P. w A. odbedrie półroczne po- 
siedzenie dziś, w czwartek, 12go lip- 
ca. o godzinie pói do ósmej wieczo- 
rem. w hali zwykłych -posiedzeń. — 

Wszyscy powinni być obecni, ponie- 
waż sa ważne sprawy do załatwienia. 
Członkowie którzy nie odprawili spo- 

wiedzi wielkanocnej razem z Tow., 

aby dostarczyli zaświadczenia, w 

przeciwnym razie zostaną suspcndo- 
wali — Michał Madaj. prez.; Jan 

Posadzy. sekr. prot., 1256 Augusta 

— Tow. świ. Wojciecha nr. 364ty 
Zjed r>dbędzie półroczne posiedzenie 
w plotek, dnia lSgo lipca, o godzinie 
7:30 wieczorem, w sali zwykłych po 

siedzeń. ponieważ je«t wiele ważnych 
snraw do załatwienia, zarazem wy- 

bór delf^rattfw «a sejm; każdy c*ło- 

nek ma by ćobseny. — Józe? Przy- 

było, prez.; Aut. Początek, aekr. 
prot,, 919 Will ul. 

ZE SZCZEPANÓW A. 
— Tow. św. Szczepana będzie mia- 

ło posiedzenie jutru» w piątek, dnia 
13βο lipca, w hali zwyklyah posie- 
dzeń, Ohio i Sangajuon ul. Każdy ma 

być obecny pod kf;rą 2óc, ponieważ 
$3 ważne spraw/ydo załatwienia. — 

Pierwszy obr/ichunek od założenia 
towarzysnva* — Woj. Jonas. sekr. 
fin.. iaa3 /w. Ohio ul. 

Btieaeość/d!·. jyn. 27 — ri\ 705 Z· 
IV. P. w Avoudalc. 

—."Posiedzenie .półroczne odbędzie 
się w poniedziałek, dniał6go lipca, 
o s«dz. Smej wieczorem, w sali dh. 

W^rszyńskiejro. Ważne sprawy sa do 

całatwi£n:a. tak samo -zmiana kilka 

j'paragrafôw konstytucyi. Obecność 
wszystkich pożądana ażeby sprawę 
załatwić na dobro rozwoju gniazda i 

zarazom Sokolstwa. — Czołem! — 

Leon Κ leszczyński, prez.; J. P· Kos- 

! kiewicz. sekr. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy te smutną wia- 
domość iż najukochańszy syn i 
brat nasz 

Ś. 1*. 
Franciszek Mikłosz 

po długiej i ciężkiej chorobie, 
pożegial się z tym światem, o- 

patrzony Św. Sakramentami, d. 

ligo lipca, 1 ί> 17 roku, o godzi- 
nie <S:40 wieczorem, przeżyw- 
szy 17 lat i 10 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 
tę. dnia 14so lip^n. 1?17 roku. 
0 god-yrie 9tej rano. z domu ża- 

łoby nnr. 1-165 Noble ul., do 

górnego kościoła Św. Stanisła- 
wa Kostki, a stamtąd na cmen- 

tarz św. Woiciccha. 
Xa ten smutny nbrzędek za- 

praszamy wszystkivh krewnych j 
1 znajomych, w ciężkim żalu i 
pogrążeni: 

Ludwik i Zofi:!. rodzice; Jan. j 
Józef, Stanisław, Edward, bra- 
cia Jńzef», siostra. 

Pogrzebem zajmuje się pan 
Wiśniewski. Pogrzeb automobi- J 
lami. 

EK£3BSH?3 

! "Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tv smutiui wiado- 

mość. iż najukocliańszy syn i 
I brat nas* 

S. Γ. 
Józef M. Srharmach 

członek Tiiw. Młodzieficńw ś\v· 

Floryana i oddz. Pułaski Tout. 

1 No. 1107 The Maccabees, ,po dhi- 

iriej i ciężkiej </horohle. p< ównał 
sio 7. tym światem. upatrzony Św. 

Sakramentami, w środę. dnia 11 

lrpca. 1Π17 roku. o godzinie Kniej 
wieczorom, przeżywszy lat 24. 

Popraeb odbędzie się w sobotę, 
■dnia 14-jro lipca, o godzin in Wtej 
•rano τ domu żałoby pur. lôftS Κ:\ι 

mu ulicy do kościoła, Sw. Trójcy. 
a atamtyd na cmentarz św. Woj- 

• decha- 
Xn ten smutny obrządek za- 

'praszfimy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu po- 
grążeni : 

Mnrya i Franciszek Scbarmerh 
ro lzice: Karol, brat : liainiicra, 
iKls.ru siostry. 

DO wynajęcia widne i pełne świeże- 
go powietrza 4 pokojowe fleta. $9 
i $12. — 631 N. Racine ave. Agent 
w bal wierni· 17 

PR7VKRAW. l'BR*!\. 
— Dla Męic rvzn i Dnrv — 

Wyuczxmy w.is'teyo «3>»· 
brze opłacającego stę 
fachu w krrttkim czasie 
Speryolny rippnrtamrfll 

■w każ<lvm zakresie S7.y« 
'cia. N*!s»kle cenv te^o 
m I <*« î η .>a. 

VVJTKR CI'TTtXG SC"OOI„ 
Kainieka, princip.. 1î8 X. I.a Sa'îe 

łstrret. 4 piętro. naprzpciw City Hall. 

jiPOTRZEBA mężczyzn na mieszka— 

|^1θ.]1430 Augusta ul. 

poszukuje ludzi, którsy .grają lub ~a_ 

Kzynata gra** na skrzvDcaeh lub ln- 

jnych instn rarntarh no uzupełnienia 
większej orkiestry: pTaktyka bez- 
płatnie. Zgłaszać się wieczorem. — 

:îfizkola Muzyczna — Ε Mironko. — 

I >$59 N. Robev ul. 12-14-17 
> — 

•POTRZEBA dwóch panów lub panipn 
*na mieszkanie. 1161 Milwaukee av. 

I UMEBLOWANE pokoje do wynaję- 
cia z osobnem wcjściem. Gaz, lub e- 

lektryka i wanna. 1152 Milwaukee 
ave> 

MlłROWAN"A widna fabryka do wy- 

najęcia. 35x50 na lszem piętrze. —- 

• 3337 N. Lincoln ul. 13 

4 POKOJE do wynajęcia, kipiel 1 
'i Peerles boiler. 1337 N. Lincoln ul. 
! 13 

MICHAŁ Krauklis. poszukuje swej 
żonv tSefauii z dzieckiem, która o- 

1 puściła m^' dom, 25 czerwca wie- 

j.czorem. Ktoby o niej wiedział lub o- 

;na sama. niech się zgłosi pnr. 4327 
8. Wood ul jerieli nie to sprzedam 
«przęty domowe łi interes. 15 

: DO wynajęcia fi i 7 pokoi. gaz. ką- 
piel. Jeden *14. druar! $15 na mie- 
siąc. Zgłoś! się do Marcina J. Po— 
Aask. 801 Milwaukee ave. Pokój 53. 
Telefon Monroe 5926. 14 
■1«| —— mmrim ą + wr m———————MX·——W» 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1100 MiTwaukee ave. 13 

W. RUTKOWSKI. malarz, z bra- 
ku znajomości, poszukuje pracy. Ro- 

■toię pierwszej klasy robotę za najniż- 
sza cenę dziennie lub kontraktowy. 
Adres wadm. Imiennika Chicago- 

| skiego. 

PRΑΓΑ. 
POTRZEBA doświadczonych prasow- 
nlków i jiudprapownikftvv przy dam- 

l ekłch płaiwzarii. i j46 Emma ul., 
laae piętra, od tyłu- 13 

PRACA. 
j ΡΟΤΗ53ΕΙ3Α dobrego mocnego męż-- 
czyzny do ,,cold storage" pracy. — 

: Western Cold Storage, Kast Enri So. 

; Water ul. 

POTRZEBA .robotników do te· 
! jarni 273^c na godzin?, na 

'początek, także 10% nadwyż- 
ki płacimy extra co miesiąc. 
Z głoście sia do Biura Pracy 

I Grane Co. 40ta i S. KedzieAv. 
POTRZEBA mocnych chłopców. — 

^72-5 Dickson ul. 14 

POTRZEBA dziewcząt do szycia ręcz- 
nie .łatwa praca, dobra zapłata, 
lal δ Milwaukee ave. 12 

ΡΟτΚΖϋΒΑ pomocnika aptekarskie- 
go z kilkoletnią praktyk*}, z paten- 
tem lub bez. stała posada, odpowied 
nie wynagrodzenie. K. Hoffman, — 

8 413 Burley ave., Routh Chicago, 
i 14 

' POTKZE-BA do mycia statków. 4 80" 

j w'. Ala 1son ul. 12 

j POTRZEBA mężczyzn. Bobra zapła- 
ί fa. Pohl Bros., Scrap Iron Co.. 140S 
ί Cortland ul·, blisko Southport.. 12 

| FOTTvZiEiîA operatorek i finiszerek 

j przy sukniach. Stała praca. Broad— 
ι wny Germent Co., loflG Milwaukee 

ave. 13 

! DZïKVCZAT »>0 ΝΛΓ- 

I ΓΜΊ·»!Κ\Τί»«·-Λ\'1Λ Ρ$ζ/.Υ PrASZ 
rztcH on dkszi'Zi:. «7 do «κ τν- 

; (arowów> (Λ\ \π.\vrej!·:>! ν 
PFKRAV855K 1>WA TYGODNIK pod- 
ΟΖΛΡΧΛΓΚΙ. GI>Y KOMPEWNTNK 
dIOG A ZADARTA^ OD BZTCKl. — 

GODZINY OD 7 DO 4:«}>. «V SOP.O- 
DO lt:15. STA?·Κ Z.WÇC1K. — 

| ZGtOSTĆ SfE ZA TC A 7. 
HOSKNWAID WD W KIL·, 
lł»14 \V. KISZIK-UL·. 12 

|.Pf*FKÏWW-t ΓΟ RORtKXM ΜΖ!Γ~ 
! REK MO (îl '/Mv^V \Λ MSRKirif 

I 8ΓΤΪΤ»ΓΤΛΓΤ1. ROBÎiA ZAPLATA : 
i STAł.A PRACA. R. KlTPPEYHĘł.. 
! MER ΑΛΊ» C?î>., W2vr<i I WEflTKKV 

| AVE. ! iï 

\ POTRZEBA dr'ewrzat do szycia r.a 

j sukniach i spódnicach. st~>n praca, 
! dobra zapłata. 134 S. Market ul.. Mi- 

sko Adams ul. 12 
II 

j POTRZEBA rçew-'cîi dsiewezrt. do 
! fastrymowania kartów do robienia 

j kieszeni i tak^o pr^"s-»,vwfT"»oi{ .tn- 

j zików η.ι surdutach. 2014 Wabanr.'r·. 
i cvc. 12 

I POTRZEBA doświadczono*: drirwczy 
i nv do ogólnej domowej robotv. n'f1- 
; ma prania, musi "mieć gotować. n:i1- 

lorvsza łan łata. Becker, .">614 Po·*'» 

! Park ave. 1 2 
!.. I. ·». — I..U·— .. 

POTFZTTRA bus^eltnanów. Zgłosić 
sie do John M. Erickson and Son, — 

1 977 Milwaukee a\e. 12 

POTRZEBA doàw|adczon"rM or>a"R- 

lorek przv snoclnicach. Pcrcîval Β 

Palmer. 367 V/. Adams ul. 14 

POTRZEBA doświadczonej kelnerki. 
26Γ>2 W. Division ul. 14 

POTRZEBA robotników na kolej 
South i North n^kota, na farmy do 
boru i hoteli. 1S20 South Ashland av 

14 

POTRZEBA doświadczonych fastry- 
earek i fePers przv damskich pł*irz- 
ezach i kostyumach. Percival Β. Pri- 
mer. 367 W. Adams ul. 14 

POTRZEBA dziewczyny do domowpj 
roboty .2148 Alice pl. 13 

POTRZEBA piekarza lub chłopca na 

trzecia rękę. 658 W. 31 sza ul. 13 

POTRZEBA chłopców przy ..boring" 
maszynach. Continental Mfg. Co..— 
Weed i Dayton ul. 14 

— 

POTRZEBA ..boring hand" przy par 
lorowych ramach. Continental Mfs. 

| Co·, Weed i Dayton ul. 14 

Ρ0τρνΕΒΑ młode-so doktora jako 
! asystenta. Rejestrowany ma pierw- 
' szeńetwo Musi mówić po polsku i 
innemi jęykami. St.ałr zajęcie. Pi- 
sać zaraz Dziennik Chicagoski pod 
literami S. Z. 12-14-16 

ι KOBIETA z dobrej rodziny otrzyma 
stałe zajęcie samodzielnej gospodv- 
ni w prywatnym domu. Zgłoszenia 
listownie: A. M. Tyblcwski, 7011 S. 
Perry ave., Englewood. 111. 12-11 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do gatunków? ;ia szmat. $14 tygod- 
niowo. 162S Elston ave. 12 

POTRZEBA operatorów i operatorek 
przy spódnicach. 203.> Frankfort ul. 

12 

POTRZEBA stolarzy i do fornirowa- 

nia przy narlorowych ramach. Con- 
tinental Mfg. Co., Weed i Dayton 
ul. H 

POTRZEBA kobiety do mycia naczyń 
$8. Niedziele wolne. 2203 W. Madi- 
βοη ul. 

Ρ OTRĘBA prasownikńw na szew- 

ki i kieszenie przy spodniach. 1040 

I X. Hermiïage ave., ostatnie piętro, 

j 13 

j POTRZEBA kieszenlarek i klesze— 
ι niarzy przv spodniach. 1040 X. Her- 

mitage ave., ostatnie piętro. 13 

IbśOra pracïJ 
|ujn 1 ri ^, u 

! bkzpłatnk stanowe 
BIURO STRĘCZł£\. 

(ILLINOIS FREE EMPLOYMENT 
OFFICES) 

52(j So. Dearborn str. 

ma do rozdania tysl>ce zatrudniou 

wszelkiego rodzaj u robotnikom i rze- 

mitwbiiKOiu, lak mężczyznom jak i ko 

bielom, tak « Chicago jak i poza mia 

t»tem. Obsługa zupełnie bezpłatna tak 

tlla pracodawców jak i dla poszukują 
cych pracę. Niema żadnych zatargów 
robotniczych w miejscach, gdzie to 

biuro gtrçczy pracę. Zgłaszać «iç moż 

na |Kłd powyższym atlr<*cm osobiście 

od godziny 8 reno do 4 popołudniu, 
alho telefonować ot! 7 ran o ilu 

popołudniu, 'ieięton; Mabttsh HutfU 

χ 

PRACA. 
POTRZEBA robotników w lejirri. ! 
Stała praca, dobra zapłata. Zgłosić 
się 1020 W. 3Sma ul. 

POTRZEBA mężczyzn do prasowa- 
nia rękawiczek. Rav Bros. U!ove Co. 
10.49 N* .Hermitage ave. 12 

POTRZEBA ..spray bronzers", ..join- 
ers" i pomocników «w fabryce rani.— ! 
Mueller Bros.. 2841 W. Polk ul. 13 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
czat do przyszywania guzików. Do- 
bra zapłata, stała praca. S. i β. C.oak j 
and Suit Co., 1611 N. Lincoln ul. 14 J 
POTRZEBA doświadczonych dziew- | 
czat. do robienia kiełbasy. Agar Pro- j 
vision Co., 310 N. Green ul. 12 

POTRZEBA robotników w składzie 
budulcu. 172ó Dickson ul. 14 j 

POTRZKTîA chłopców i młodych 
mężczyzn 1S do 20 lat do fabryki i 
w departamencie wysyłek także Ίο 

przybijania lub przylepiania nale- 

pek w departamencie wysyłek, lob 
.-.o pomocy w departamencie owija- 
nia i we fabryce. Zgłosić się do d^- 
partamojtu pracy. 

SeaTS, Roebuck and 0>. 
13 

POtRZKBA sprzedawana. zapłata i i 
komisowe. Zp;ło*'(*· sie ni 'j do lltp.i 
rano. 111 W. Monroe «1. 1- j 
TOTRZRGA operatorek przy dam— i 

ski cli spódnicach. ;]_'2 W. Van Γ»υ ren i 
u·,. 12 i 

POTKZFHA dosv-iad':Àoneffo rze'.ni- ! 
kn. Rt'îla niacr» 111 c> W. Erie ul· 

POTPZliRA wykończarel; przy anol- ; 
nir,<*h. tO40 X. Hermitage avo., oetnt j 
nie p:'?iro. 1Ί 

ρΟτΡ·/*ΚΡΛ Fze».n:ka odpowiedniego. 
4S07 S. Vvh- nîe ul. ! 
Τ'Ο'ΐ'ΚΖΤνΠA lnłode.fro rzefnlka do kra 
jrnia mięsa i do sprzedawania w ! 

składzie, stała praw. -144 W. 1 î)tr> j 
ul. 12 j 
POTRŹJJ2RA trzpili kobiet do ??atun- i 
kowania szmat. Û46 Randolph ul. 

1 o : 

POTRZET3A doświadczonych maszv- 

niarek lub maszyniarsv na <ałe spo- 
dnie. J. W. X. Par.ts Mfg. i:J50 \v. 

Ohio ul. 13 

ι mit ρ λ T>ZTi«:ivc7.\T no na- 
î;k? «z-yfm. im)hjï \ zaplata 
PODCZAS ΝΛΓ'Π. KfRKMIRATH 
î;U>VK CCh, 2101 KLSTON Λ Vi·]. 

li 

POTRZEBA ,.beam h ou se and tin 

yard" robotników, do pracy ζ:ι mia- 
stem. Dobra zapłata, stała praca. — 

Zgłosi:'· sV En^le Ottawa Leather 
Co.. 228 W. Lake ul. 12 

POTRZEBA rzc/nika mus! rozumieć i 
wwf.i·: str.ła praca, dobra zapłata j 
1S V ·.; X. Hoyne ave. 12 ! 

ΡΟΤΚΚΚΠΆ Ι>7»Κ«'ΓΖ*Τ MŻ KI 

LAT t«- ZOWWir Słc. ZARAZ. 
EISISXRRATH <iF.OVK ('C)., 

20»! KUSTO.V AVM. 
14 

ΡΟτΠΖΚΒ * nokoj-^wek do wielkiego ι 

pierws;orzednesro hotelu. Dobra za- * 

płata, pol·: Λ i i wikt. Ztełosli· s!e do o- j 
f{sii zarzrdczvni. Pokói 1S20 TIot°l 
LaSalle. M/dison i Ln?iîle ul. 17 J 
POTRZEBA kobiety do my< ia n:ic?vń 
— 2003 W. Grand ave. 12 

POTRZEBA pracownika τη czysto 

przy surdutach. 1712 KtcReynolds 
uL 12 

POTRZEBA dziewczyny do domowpj 
roboty. 120'2 W. Chicago ave. 1? 

POTRZEBA młodej dziewczyny 14 

do 16 letniei do η□ tiki wiązania. — 

Empire Kniting Mills. 15-1 Whiting 
ul., 4 bloki na pólnor· od Chicago 
ave. i pól bloku na wschód od Wells 

uK 13 

POTP.ZEBA doświadczonej kobiety 
do gatunkowania szmat. Stała praca, 
dobra zapłata. 1820 W. 14 ta ul. 13 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
cza rek przy spodniach. B· Bayer. — 

1714 W. Division ul., rós Paulina 

uJL 12 

POTRZEBA doświadczonych fastry- 
garek i przyszywaczek guzików na 

surdutach. 1 i » 3 4—36 v\\ North 
ave. Kapłan, 2gie piętro. 14 

POTRZEBA dziewcząt przeszło prze- 

szło 161ctn!ch do pracy w fabryce u- 

trań. Percival Β. Palmer and Co.. 

3<>7 W. Adams ul. 14 

POTRZEBA chłopców przeszło 16to| 
letnich do pracy w fabryce ubrnń. — 

Percival Β. Palmer and Co·, 3łJ7 W. j 
Adams ul. 14 j 
POTRZEBA starego człowieka jako j 
portera. 2373 Elsfon ave.fc róg Ful- j 
Ierton ave Franks Buffet. 13 

POTRZEBA uczni do zakładu arty- 

stycznego. można zarabiać podczas ι 

nauki, nauka w dzień 'ub wieczora- ' 

mi. oraz snecyalny kurs dla dzieci, j 
School of Fine Arts, 954 Milwaukee j 

14 ! 
ave. 

POTRZEBA stolarza fachowca do : 

fabryki harmonii, może byf w pode- 
szlym wieku. 1111 Noble ul. 14 

POTRZEBA dobrego Kucharza. 1203 ! 
Mil-—"1·"* ave. 13 { 
POTRZEBA ..sanders". Stała praca- j 
Lamjap Co.. 334 S Clinton ul. 14 j 
POtR"ZBBA szewców. ..welt* trymc- 
rów rozumiejących wszystka robotę, j 
maja rvszeństwo. $12 albo od \ 
sztuki na początek. Selz. Schwab j 
and Co 514 W. Superior ul. j 
POTRZE'BA do obdzierania tytoniu j 
i ..bander". 832 S. Claremont ave., | 
blisko Taylor i Western ave. Telefon I 

West i)5fi. 14 | 
POTRZEBA doświadczonych praso w | 
ników przy dziecięcych damskich 
sukniach. National Dress Mfg. Co., ι 

2035 Frankfort ul. 14 j 

POTRZEBA dziewczyny do przyszy- 
wania tasiemki, musi łf\'ć. dobra ście- 

garka, także do prasowania ezewek, 
kantów i ..siiaper" przy r.iłod/ień-- 
c7vch surdutach. Mayer Bros., 1708 
Yyinnebaco av*. 

PRACA. 
POTRZEL'A kobiety h;h mężczyzny 
z duś;j znajomością, może zrobić du- ! 

żo pîeniedzv wieczorami. Pisać do: 
I£. Szydłowski, 31'17 S. Kildare ave. 

POTRZEBA "0 mężczyzn : chłopców 
przeszło 16 letnich —Stała praca — 

nadwyżka płacona tygodniowo. Naj- 
wyższa zapłata. Lekarz w fabryce. 
Rozmaite posady. Continental Ca η 

Co. Inc.. 4»j0fi W. Grand ave. 13 

POTR2-S7ÏA robotników do ..mili" i ! 
w -składzie budulcu, furnef Mfg. Co. j 
1444 S. Sanpamon ul. 13 j 

—» ; 
POTRZEBA kobiety do prania. — ! 

Przyjść wieczorem. 2307 Augusta ! 

ul.. 2sie. od tvlu. 
— 

POtRZKda piekarza. 122?» W. Hu-| 
ron ul. « 13 j 
POTR/ÎTCRA szewca do rcperncyi o- J 
bmvia. F. Pov.ypzvnski, 140:ί W. Dii 
vision ul.. Chic.-itfo, iii. 

Τ^Ο'γΠΖΕΉΛ rneirzyzη w departa- 
mencie «vy-svfel: do rtrzy:xotnwnva· 
ρ la ! .nakow-ann zamówień «Το wy— 
F vi ki towarów. Λίιιη^π bv.* mocni \ i 
ozvnni. Zgłosić siç> do departamen*u ! 
zaj®^. 

R Κ A RS. kOEHICK Λ.Ν'Ό CO. 
14 | 

Ρ0ΤΡ-7ΕΠΛ (iν:ρ wykończarki .1 o<·ΐ- j 
ncj fi o przvsa.v wania guzików. 124 7 ; 

Ν'. Hnjsted ni. î I 
ΡΟτΙΙ'^ιίΠΑ robotników w !rj:trni· j 
2V\si: na godz'ne. J J. Rys; η and I 

Co.. 1 on So. Jefferson i:i. 
y-a— cranawri rnr nu ■■■■ — ■ 

POTRZJKRA mocnejjo m :żf-zyzny «ίο 
;·;π;ι w donariam^ncio \vysv-- 

!xk. $1 tygodniowo. Stała prr.-a.— 
'v-lorir· 14""» W. Harrlson ul. 

POTPZFMIA mężczyzny do kierowa- 
nia niflR/vn> do napychania kiełbas. j 
Ma.ior !!ro::.. Parking Co.. Misiiawku j 
Iml. 1S j 

POî'IiZKBA kucharki ( <i::?ewczynv) 
1 

r.a nor. $1Λ tygodniowo i kobiety c.o 

mycia naczyń v.· dzień. tygodnio- 
wo. 15·>G N. Cicero rtye. 

î S 

îsbs'îs ir-rzedćć fi^cliiaiasl j 
niehl·. v. 5 pokoju, nj.'tinw?7.*s:o fn sint: I 

S««rnluir pMilorn^-y — iiicMk 'J" J.Ha!- I 
n:, s.vpinïn'. ilywany — 1ο·.ίο\νη:α ί t. <!. I 
i'7>r"f,i':v:i za of«;:'lç. Takżfl I 

fôrT;)i-'.!i \v.»riy Jl'O.· ftuvirat'lowftnv 
un l'i za S'-V I-V-muraf warty Ι-''ïV 
z rCrtor 'a· .;, dyauiont-uvy koniec za 4-Jv 

;.-·_·<> Λ Vi ΓΑΤΙΜϊ*. wn. 

SZEWSKI warsztat, spr/ndam. 9">0 
Milwaukee ave. 13 

NA SPRZEDAŻ próżny biznesowy 
rós. 100-12". na Milwaukee ave. 21 
»T'Wfci*i i, jii ·Ι·Ι|— Iir.-r.n.· młijkułw ■·" Λ*ντ*β «ηηκπ» 

'i'RZY krzesłową baîwierniç sprze-- j 
dam tanio. 12,21 Noble ul. 12 j 
NA SPRZEDAŻ 2 piętrowe 4 ρο!:ο.ίο- ; 
we fleta na Allen avo.. blisko Mil- | 
waukee ?.ev. $3500. Taniość dla ko- I 

go>. Il F. Giesecke, 2530 N". Sawyer i 
a"0. 13 | 

NA SPRZEDAŻ grosernia robiąca do ( 

bry interes, blisko polskiego kościo- j 
Ja. 41 ">7 S. Kerizie ave. 12 | 
mtmtm. « —«■> muhi km mmmmm μ···μ··ι ■ » 

ROGOWA grosernia na sprzedaż w j 
dobrej okolicy nioma żadnej opozy- 
cyi, 4 bloki naokoło. 2122 N. Poweil 

a να.. blisko Frankfurt ul. li I 

N'A SPRZEDAŻ burzernia dobrze wy ! 

robione miejsce, interes gotówkowy, | 
sprzedam bardzo tanio, z powodu in- j 
uego interesu. 1S7β N". Hoyne ave.12 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków — ! 
dobre miejsce. 1857 W. 21sza ul.. — | 
blisko Lincoln ul. 17 j 

NA SPRZEDAŻ tanin zakład kro— j 
wiecki. czyszczenia i farbowania, z j 
powodu choroby. 1 842 W. ISta ul. 

12 ! 
1111 11 ■ " j 
MEBLE na sprzedaż. lf,2U W. Divi- 
t'on ul. 13 

STATKI n;ł sprzedaż tanio. 1.932 Ν. | 
Oakîey ave., 3cie piętro. 12 j 
i)OSV<" dobra jest sposobność dla Po 
laka doktora, który by mógł razem I 
utrzymywać i aptekę w Lublinie i o- j' 
kolicy. Miasteczko liczy przeszło 
250 mieszkańców a w okolicy tegoż j 
in usteczka sa zamieszkali sami Po- ! 

la.ty. Interesowane osoby raczn zgło- j 
,<jić sic fin: LPELIN A DV A NT Ε Μ CNT | 
ASSOCIATION. — Franciszek Kul- ! 
wiec. Sekretarz. Lublin. VVi??onsin. 

."-7-10-12-14 , 

NA SPRZEDAZ skład cukierków. — j 
1924 W. TIuronuL 10-12 

NA S Ρ R Z Κ I) A ^za k ł a d sze w s k i71 4 0 9 

W. Superior ul 12 

SALON na f.przfidaż lub wymienię. 
705 Milwaukee ave. Mashak. 

SPRZEDAM tanio duży skład cukier- i 
ków i drobiazgów. 2107 — 20ta ni. I 

NA SPRZ'EDAiZ skład cukierków. cy- j 
gar. drobiazgów i rozmaitych innych i 
rzeczy. Sklep założony i interes u— j 
stalony przez wdowę wiele lat. Do- ! 

skonały interes pomiędzy pracująca j 
klasa ludzi na południowej stronie, j 
Rent z mieszkaniem tylko $1S. Z no- j 
wodu choroby muszę sprzedać zaraz 

Wielki zanas. Wezmę $4·5ίΓ lub pier- 
wszg najlepsza propnzyryp. Warte 
dwa razv tvie. 4 69 W. 31 sza ul., — 

blisko Normal ave. 

RESTATRACYA musi być sprzeda- I 
na za nńł ceny. 1 β30 W. Division ul. | 

NA SPRZEDAŻ balwicrnia. stare, | 
wyrobione dobre miejsce, sprzedam 
tanio. 4302 Honore ul. 

«-««(«■cm -n—· im«m·w——rr·^ ·ι·ι·—— 

DO sprzedania wozy e^presowe. — 

1307 Huron ul. 

NA SPRZEDAŻ grosernia \ skład de- 
likatesów. z powodu choroby. 1">00 j 
N. Springfleld ave. 13 | 
NA SPRZEDAŻ skład cukierków, ty- 
toniu\i <y:ar. Naprzeciw szkoły. 66!) 
Racine ave. 14 

NA SPRZEDAŻ dobry interes rogo- 

wy sklep, blisko szkoły. 3260 Beach 
ave., telefon Belmont 7906. 

12-13-18-19 

NA SPRZEDAŻ 60 stopowa lota. 5 4 
ave., blisko Belmont ave., tanio. — 

Mr. Schotts Hilisida, ' 14 

K« c τ · 

Wypożyczam Pieniądza 
— Na Pierwszy i Dni «'i Mortrecz— 

KU Γ IM Κ ΜΟΚ(ίΐ:(7.η NOT ν. 
TAUŻK ΚΟΝΤΚΛΚΤΥ. 

TEOFIL STAN 
1026 Milwaukee A»e. Telefon Monrnc 732 

jToftXZKTNATvRljGI I T57FCI MORr.ECZ j 
robimy takew<> w enmnoh nrl SlflHrto f.Y.rtł p·» 
Sfetnvtcni. JriMinMciopńbthi<lo —.·>■!■.· ^ 
«•cnia, procent n:i «ns/.mi pi'rws/vnt inr· 

czy elKvcie ulcps/v<'· pr; j·· rtii lu■>>.&· 
iiiipn:·' potrzebuj· H·· wftrej ptonicd*v. 

LOUłS ©TliRW Gc co. 
'ÛHnkirr Jlnrjreeiowr 

δ NORTU I;.\ y.C.I.K l'ϊ,ΙΙ'Λ \ 
Tilefon Maili IK-t.» t 

U'/j Λ ! 'i'. A SÎ'OSOHNOSC 
Zmuszony ijr> sprzedania ozdobne !ai« 

nowe niebie. z pi?ć pokojowego ηρ*γ· 
lamentu r,a wielki bar/raSn. $!«»"> ·■**" 

torowy garnitur ?ΠΓ>. NaJnowU/.eifo sty- 
lu tneiiîe <lo jadalni i sypialni. i' <»z iob- 
iif> dywany. ·! obrazy olejne itd.. łak*v 
Só:T. f >:-fenian z i·'. Ittnra tîwar.iuf-'<î 
$115 i $.'.ϊυ yrramofon z -wart<v"c'ow;· fal 
rekorrlaaiy zi $.Ί*·. Wszystko używa«4 
tylko 10 tygodni. ΖϊΙοίοί0 s ç ziraz. ·— 

W u m ?ję opłaci zobaczyć niema r<'>zei« 
cy f^tî/ic mieszkać le. 

Eft'zyoeiii'.va; 
U)2« S. Κctizie Avenue. 

Μ' ·Μ|< 'vrjm v«Ol—>«—» »'■ 

BARGAIN: Parlorowv parni tur, 
dywany, łótfka, ρτ<>ι owal nie, lak /o 

$8ô0 1917 model player fortepian 
z banjo przyrządem za .$!40() 
$250 tonograf r/c. .ζ'Γ>Γ), jmniitury 
do jadalni. Nowe wszystko.— 
Sprzedam za -Hic na dolarze. — 

Także osobno. 
^Z-rî5 îîoiîLlas Hoirl. 

Blisko Kodzie. 

DOM na s?>r::?i!nż 1 »ih zamianę. — 

îiplosîô =i»? F. I\.. 1«ν»7 Biackliaw!; 
ul vrx 

SKł-ΛΓ) ri o wyna jęrir na ^rossrn'ç 
lub hnczcrniç, w i'n'»rr: okoliev dla 
Fola lu. F. 'K., 1337 Klackhawk ul 

\xx 

NA SPRZRDAtf piekarń:? ? prnppr- 
lairi. interes skliułu tylku. pi°< fu 
ia«>( :'Y7n p'arui'*. A drę** w Adniinis- » 

triseyi Dziennika Ohioa^oskioięo 21 

Ν Λ SI>K7,El)AŻ 
Γ.>00 •r-'fôwkî ;i na l.ihv» spłaty 
kupi największy l>irtr;iin »\ ηιί».ν·ΐρ, Ja- 
« ! 11 y nmv.v <mt p;« 2 w i< ■!!;:·>: l»»hi'h, 
·! pokoje. wvsoki liMscm îif. wi*»lkn ^'<*ra 

f··(>;),·ΐ(> i w fyl«\ «'îfktryczi!,? 
światło, wielki kurnik. war::vw;i ▼··<:♦- 

ιΙζΉΐ". wszystko płot<«ni ii^rmlzono tylkn 
'J l>l'»i;i o | linii tramwajowej, 
emenhirwi ^rv. Woji-îei'ha. Pi/,yni«'.ś< |e 
to o;rł<».-*;:»ίiif> ze solcj. 

'C.. J. nUUKY 
β402 M ihv ,·; u !;<-·<» A>vo. 

Na koiieii .\IIlwnnk»M· avenue linii 

wujmyaj. 1.1 

NA SPRZEDAŻ przez nifouo mał- 
żeństwo. $100 parlorowy garnitur 
$::y. rtół i Λ stołków $20. dywan, 
..dres.sors", łóżka z mosiądzu, i>'J L'f> ; 
Vietmla rekordami $30: fSDO for- 
tepian samograjney uzywanv 

tyiko !>0 dni. Rezydeneya — 

Jackson boul., blisko Kodzie ave. 
1 

NA SPRZEDAŻ p,rosarn!a i huczer- 
n;a dla waznoj przyczyny bęrizifl 
sprzedana tanio. Adres w adni. Pz. 
Chi jagoskJcro 12 

Taniości. Nowe .Domy 
A nowp murowane budynki 2 j>onr!e«a 

kania p·1 ·"» pok"! i ł.· ;» s o ? s »■» : t na Soiitii 
Sawyer ave. Ojrraewnnle η eocm i fur- 

ueseni. Musza uyć sprzedane. îiihk:i» 
.loztli nut' ·> Ι·'ΐν ι·ι > dwie moż- 

na wzia*»* jako cze>ć wpłaty. 

F. J. 'LIPIŃSKI 
4348 S. Kcdzie Ave., rep Archcr. 
Tel. ^oKiiiiey 5110, Olwaîie wtorami. 

Χ Λ SPRZEDAŻ skład r.ukirrkôw 1 

cygar. Muszo fjprzedać z powodu 
śmierci tanio, dla prędkiego kup»·:». 
5409 Hig'çlns ave. 12 

KOXCEP.TYXA na sprzedaż η 7β kia 
wiazach, tanio. 154 7 Rlackhawk u'. 

■12 

SPRZEDAM fortepian na wypłato. — 

S8Â.0U. Paczyński. 1340 X. Ashland 
14 ave. 

DWP piętrowa fabrykado wynajęcia 
dobra na wszelki interes. 1357 Auguą 
ta ul. .T. Walla. 12 

N'A FPRZEłDAfc zakład reporaryi n- 

huwip. 541 Chicago ave., w Evan-» 
stou. 111. 13 

X.\ FPRZRDAŻ sprzęty domowp z 

czterech pokoi, prawie jak nowe ta- 

nio pnr. o020 W. 3!)ty pl., u góry. 
13 

NA SPRZEDAŻ balwfernia tanio z 

powodu wyjazdu do innego miasta, 
rent ft". Proszę przyjść zobaczyć. 
2634 W. 21sza ul. 12 

NA SPRZEDAĆ stara wyrobiona gro 

sernia. obok pierwszorzędnego skła- 
du rzeźniczego w polr.kiej okoMey -- 
interes gotówka przeszli) S150 dzien- 
nie. Futures" i zapas. Przyczyna 
sprzedaży wycofania się z interet-u. 

Po dalsze informacyj zobaczyć ρεηΛ 
Kirbach u Sbeppard Stras.-heim (.'o., 
670 Raiul nip h ni. 10-12-14 

ΝΛ SPRZEDAŻ skład obuwia i fa- 

bryka z zapasem lub bez. robiący 
$75 tygodniowo, polska okolita. Te- 
lefon Evanston 5347. — 1453 Ash- 
land ave. — Evanston. 14 

NA SPRZEDAŻ grosernia. 722 Ra- 
cine ave. 13 

PROPKRtA ze salonom na sprzpdaż 
lub na zamiany. Adres w arlm. I)z. 
Chica^o»kiego. 

PIEKARNIA na sprzedaż. Π0'.'3 Mil- 
waukee ave. 13 

Zamienię dom za loty lub interes— 
1463 W. Superior ul., z przodu. 1 " 

NA SPRZFJDAŻ nowoczesnv 0 po- 

kojowy dom, lota 36x125, blisko pol 
skiego kościoła. 3011 Pernard ul. 

TRZY piętrowy murowany dom 1 
buczernia na sprzedaż tanio, z powo- 
du słabego zdrowia. Telefon Hay— 
market 184. 

NA SPRZEDAŻ duży pudel. 1414 
W. Cornoll ul. 13. 

N'A SPRZWDAŻ „Twin Inrtinn" uio- 

torcykl, tanio. 2911 N. Iiawndale 
ave. 


