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Telepami M** 
BRYTYJSCY AGENCI OD- 
KRYLI SPISEK ZIMMER- 

MANNA. 

Waszyngton, 13. lipca. W } 
chodzi teraz na jaw, w jaki spo 
sób rząd amerykański przyszła 
w posiadanie iniormacyi o nknu 
tvni przez niemieckiego ministn 

«praw zagranicznych Zimmer· 
manna spi>ku. którego celem byk 
wciągnięcie Japonu » Mexyku dc 

wojny *e Stanami Zjednoczony 
mi. Sprawa miała się jak następu 
^ 

Do jednego z członków gabine 
tu pana W ilsona zgłosił sie pe 
wie-n urzędnik brytyjskiej amba 

sedy i przedłożył mu dokument 
o ktôrvm twierdził, że jest sz\ 

trowaną depeszą z Niemiec do an 

basadora Bernstorita i że bryty) 
ska ambasada po odcytro 
wam i u jej stwierdziła, u 

jest to polecenie od Zimmerman 
na dla Bernstorita, aby udzieli 

laponii i Mexykowi pomocy prze 
ciwko Stanom Zjed-noczonym 
Dokument ten przedstawiono na 

stępnie prezydentowi Wilsonowi 

Ameryka nie znajdowała się je 
*zcze podówczas w wojnie z Nien 
cami i pan Wilson zadecydował 
zc nie może bez oczywistych do 
wodow przyjmować za prawdzi- 
we rewelacyi jednego z belhge 
rentów przeciwko drugiemu, 
którym Stany Zjednoczone znaj 

dttją sie w przyjaznych stosuj kach — a zwłaszcza w sprawacr 
tak poważnych jak odnośna, któ- 
ra w razie sprawdzenia musiała 
bv doprowadzić do zerwania sto 

sunków dyplomatycznych z win 

nem mocarstwem. 

Ambasada brytyjska zajęła sk 

wobec tego całą aferą na własna 

ręlce i wysłała swoich agentów dc 

Mexyku, skąd przywieźli oni do 
wód'W postaci Własnoręcznej 
pisma Bernstorita do tamtejsze 
Eo ambasadora niemieckiego, kto. 

re nie pozwalało już żywic zad 
nvch wątpliwości w fakt, ze o 

karżenie opierało sit na prawdzie 
Kto był tym człowiekiem, kto 

rv pismo Bernstorita zdobył, w 

jaki sposób to uczynił i od kogo j« 
wydostał, tego nie wiadomo, jaV 
niemniej jest nieznany dalszy Ιοί 

osoby, od której pismo to uzyska 
no. 

! KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE, 1 
— 2Φ ludzi aresztowano wc 

Fort Sheridan pod zarzutem szu 

lerki. Należą oni do kandyda- 
tów na oficerów, którzy tam w 1 

erbie kilku tysięcy odbywaj-i 
ćwiczenia i przygotowują się dc 

objęcia rang oficerskich w nowej 
armii, która będzie konskrypcy^ 
zwerbowana. Utrzymywali oni 

szulernię na rezerwacyi Fortu 
Grali oni w kostki i sumy $όί 
do $73 przechodziły z rąk do rąk 
gdy ich ujęli żołnierze z pulk'j 
inżynierskiego z Ohio pod kap 
Troyan, którzy w obozie pełnii 
służbę policyjną. Jeden ze szule- 
rów podobno wygrywał w tygo- 
dniu do $2000. 

— W Chicago, które jest naj- 
większem rynkiem zbożowym w 

świecie, cena chleba jest wyższa 
niż w jakiemkolwiek innem mie 
ście w tym kraju, z wyjątkiem 
Nowego Yorku, który trzyma 
pierwsze miejsce. Należy także 

zaznaczyć jednocześnie, że cena 

pszenicy według raportu, wyda- 
nego we Waszyngtonie, jest wy i 

(2?. w Stanach Zjednoczonych ni: 
w którymkolwiek z krajów obję- 
tych wojną w Europie. We Wiel- 

kiej Brytanii buszel pszenicy ko- 

sztuje $1.80: w Australii $1.04 

w Indyach $1.35; we Francy 
*1.80; we Włoszech $1.69 dc 

51.94; w Niemczech SI.80; v% 

Stanach Zjednoczonych $2.10 dc 

$2.25. q 
—— 

» — =n 

Pieniądze 
Jak je ulokować, to pytanie. 

Niema lepszego spoeobu 
nad nasze 

Pierwsze hipoteczne 
złote bondy 

które sa zabezpieczone na 

najlepszej realności w Chi- 
cago. Przynoszą 6 procent. 
Mamy je w sumach od $100. 

$500 i wytej. 
Postarajcie §łe o spfs. 

nom Bank—Trust <8 
11 <A mTMAVINM SAMU 

| Milwaukee i À&hland Ave·. 

Walka o Język Polski. 

Walka o język polski toczy się 
już w tej chwili na ziemiach Kró- 

lestwa i wtóruje znakomicie ob- 

darzeniu przez austro-niemców 

tegoż Królestwa niepodległością. 
Oto, co czytamy (dosłownie) 

w „Nowej Reformie" z dnia 2go 
czerwca rb. : 

Urzędowy język niemiecki w 

Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi i 

, Zawierciu. „Gazeta Urzędowa" 
powiatu będzińskiego donosi : 

Na podstawie upoważnienia, w 

myśl artykułu i ust. 5 rozporzą- 
dzenia, niniejszem zezwalam dla 
miast Sosnowca, Będzina, Zawie: 
cia i Czeladzi, jako kierowanych 
przez burmistrzów niemieckiej 
przynależności, na posługiwanie 
się w stosunkach zewnętrznych 
językiem niemieckim. 

Czynności swoje wewnętrzne 
załatwiają wymienione cztery za- 

rządy miejskie w języku niemie- 

ckim. Zarządom tym pozostawia 
się jednakże do uznania prowa- 
dzenie miejskich ksiąg kasowych 
w języku niemieckim i polskim, o 

ile na to pozwalają skład perso- 
nalu. oraz zaprowadzone księgi. 

: Sosnowiec, 7 maja 1917. — Ce- 

Sar>KO UlCUIiCvM 5.ŁC1 p»«ieiu. 

w zast. Bickel. 
O usunięcie języka niemieckie- 

go ze szkół w Królestwie. „Gaze- 
ta Kielecka" donosi, żc Rada m. 

Kielc wysłała do gen. gubernato- 
ra lubelskiego telegram, protes- 
tujący przeciw wprowadzeniu do 

szkół ludowych miejskich śpie- 
wów niemieckich i języka nie- 

mieckiego. 
Zagarnięcie szkoły polskiej 

przez Niemców. — „Wiadomości 
Polityczne" donoszą : 

„We wsi Swiątkowicach pow 

wieluńskiego szkołę polską, zało- 

żoną jeszcze w roku 1862, ora?, 

dziewięć morgów zieiui, ofiaro- 

wanych przez ówczesnego właś- 
ciciela, zagarnęli Niemcy i prze- 
kształcili ją na szkołę niemiecką 
dla dzieci kolonistów. 

Jako pretekst posłużyło to. że 

założyciel szkoły zaprowadził w 

niej naukę języka niemieckiego.a 
to ze względu na pewną ilość za- 

mieszkałych tam kolonistów nie- 

mieckich. Skorzystali dziś Niem- 

cy, dla celów germanizacyjnych 
z tego. co stworzyła tolerancya 
polska. 

LISTY Z PODRÓŻY, 

po ziemiach Polskich i do ziemi 

Świętej, napisał Ks. Franciszek 

Gordon, cena $1.00, do nabycia w 

Administracyi. 

Kto chce czytat najlepsze co 

dsienne pismo polskie, niech siq 
uda do pana F .M. PAWOLL, 
naszego agenta na Duncan i oko 
licę i zaabonuje sobie .Dzienni) 
Chicacoaki 

fr*~ < 

j Ruch w Towarzystwach. 
Zfc STANISŁAWOWA. 

— Tow. im. ks. \Vinc. Barzyńskie- 
go nr. 91 Zjed. odbędzie półroczne 
posiedzenie dzisiaj wieczorem, o go- 
dzinie 8mej w hali zwykłych posie- 
dzeń. Ważne sprawy do załatwienia, 
Za nieobecność kara podług konsty- 
tucyi. Zarazem zawiadamiam, że koii 
czy $ię czas dostawienia poświadczeń 
Spowiedzi wielkanocnej z tem posie- 
dzeniem. Ci którzy tego nie uczynili 
dzisiaj będa wykluczeni z organiza- 
cyi. — Fr. Czonstka, prez.; Fr. S. Ży 
wieki, SPkr. prot., 1027 Newton ul 

— Członkowie Tow. ńw. Floryana 
M er. 58 S. P. w A. raczą się stawie 

na podwórze parafialne w niedzielę, 
ló lipca do zdjęcia fotografii do al- 
bumu jubileuszowego. — Fr. Cliyłła, 
i'iez.; Karol l'rbanjkiewicz, sekr. 

rrot., 1454 Holt ul. 
— Tow. św. Stanisława K. gr. 959 

Zj. odbędzie posiedzenie dziś o godz. 
8mej wieczorem, w sali klubu Tad. 
Kościuszki. Ci młodzieńcy, któ- 

rzy odprawili Pierwsza Komunię 
św. sa proszeni o zapisanie się do 

tego Tow. i przybv ie na to posie- 
dzenie. — Jan Liss, orez.; K. Wil- 

czewski. sekr· prot. 
— Td*'. Serca Jezusowego nr. 32 

Zjed. odbędzie półroczne posiedzenie 
dnia 13go lipca, w hali zwykłych po- 

budzeń Członkowie którzy nie do- 

starczyli zaświadczeń spowiedzi wiel 

kar.ocnej musza takowe dostarczyć 
na tem posiedzeniu, w przeciwnym Ta 

zie zostaną suspendowani. Obecność 

każdego członka pożądana, bo sa waż 

ne sprawy do załatwipnia. — Fran. 

Kerzewski. 1811 Wabansia ave. 

Z KANTÓW/*. 
— Dzisiaj o godz. 7:30 wieczorem 

odbędzie się miesięczne posiedzenie 
Stow. Alumnów Szkoły św. Jana Κ 

w hali nr. 1. pod kościołem. Obecność 

każdego pożądana. Ważne sprawy.— 

F. Czuj, prez.; J. Jaworski, sekr. 

Dri%Kn^ n>flrłrt«7enij, 

DO wynajęcia widne I pełne świeże- 

go powietrza 4 pokojowe fleta. $9 

i $12. — G31 N. Racine ave. Agent 
y balwierci. 17 

MUROWANA widna fabryka do wy- 

najęcia. 35x50 na lszem piętrze. — 

1337 N. Lincoln ul. 13 

4 POKOJE do wynajęcia, kipiel 1 

Peerles boiler. 1337 X. Lincoln ul. 

MICHAŁ Krauklis. poszukuje swej 
żony tSefanii z dzieckiem, która o- 

puściła m" dom. 25 czerwca wie- 
czcrtm. Ktoby o niej wiedział lub o- 

na sama niech się zgłosi pnr. 4327 
S. Wood ul jeżeli nie to sprzedam 
sprzęty domowe 1 interee. » 18 

DO wynajęcia 6 i 7 pokoi. gaz. ką- 
piel. Jeden $14. dru*i $15 na mie- 
siąc. Zsłos się do Marcina J. Po— 
ciask, 801 Milwaukee ave. Pokój 53. 
Telefon Monroe 5926. 14 

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

Pokój frontowy do wynajęcia, osobne 

wejście, caz. elektryka i wanna. 836 
N. Robey ul., 3cie piętro. 14 

POtRZEBA mężczyzn lub panien na 

mieszkanie 848 N. Wood ul. 14 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie u bezdzietnych. 1048 Chicago 
ave. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
1042 N. Wood ul.. 3cie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 14 48 Wood ul.. 2 piętro, front. 

DO wynajęcia frontowa sypialnia dla 
dwóch panów z wiktem lub bez. 844 
Elston ave., przy Milwaukee ave. 

14 

MŁODA niewiasta inteligentna z pię- 
cioletnia dziewczynka poszukuje do- 
mowej roboty, albo za gospodynię. — 

Proszę się zgłosić. 1341 Bauwans ul. 
pomiędzy Ashland i Paulina. 14 
Najtańcze properta. 

POTRZEBA dwftcii dziewcząt na mie 
szkanie. 1413 Walton ul. 14 

ZGUBIŁAM Pieniądze w środę wie- 
czorem na Milwaukee ave.. blisko 
Au?usta ul. — Kto znalazł, niech 
się zgłosi do Dziennika Chicagoskie- 
go. 14 

PRACA 
POTRZEBA dobrego kucharza. 1203 

ave. 13 

POTRZEBA ..sanders". Stała praca· 
Lamjap Co., 334 S. Clinton ul. 14 

POTRZEBA do obdzierania tytoniu 
i „bander". 832 S. Claremont ave., 
blisko Taylor i Western ave. Telefon 
West 956- 14 

POTRZEBA doświadczonych prasow 
nlków przy dziecięcych damskich 
sukniach. National Dress Mfg. Co., 
2035 Frankfort ul. 14 

POTRZEBA dziov czyny do przyszy- 
wania tasiemki. musi być dobra £cie- 
garką, także do prasowania szewek, 
kantów i ,,shaper" przy młodzień- 
czych surdutach. Mpyer Bros., 1708 
Winnebago ave. 13 

POTRZEBA doświadczonych prasow- 
ników i podprasowników przy dam- 
skich płaszczach. i546 Emma ul., 
lezę piętro, od tyłu 13 

POTRZEBA mężczyzn lub kobiet do 
brania zamówień od familii w okoli- 

cy Division ul., Grand ave. i Robey 
ulicy, na wino, piwo i ..soft drinks", 
całT dzień lub wieczorami. Dobre ko- 
misowe zapłacone. Wm. T. Heyden, 
(16 Xi Clari ul. Telefon Superior 
6988, 11-13-14 

rOTRZEBA piekwza. 1229 W. Hu- 
ΓΟΛ ul. 13 

i + 
Wszystkim krewnym i znajo- 

I mym donosimy tę smutn# wia- 
I dom ość iż najukochańszy mąż 
I mój i ojciec nasz 

Ś. P. 
Wojciech Białofcłowiec 

I członek Bractwa Różańca św., 
I Tow. św. Bartłomieja i Klucz 
I Wolności, Po długiej i ciężkiej 
S chorobie, pożegnał się z tym 
I światem, opatrzony św. Sakra— 
I mentami. dnia 12go lipca, 1917 
I roku, o godzinie 8:30 rano, prze 
I żywszy lat 51. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 
I tę. dnia 14go lipca, b. r., o go- 
I dżinie 9:30 rano, z domu żało- 
I my, pnr. 1114 Cornell ul·, do 
i kościoła św. Jana Kantego. a 

stamtąd na cmentarz św. Woj- I 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek za- I 
prasxamy wszystkich krewnych I 
1 znajomych, w ciężkim żalu I 
pogrążeni: 

Agata Białogłowiec, żona: I 
Franciszek, Jan, Józef, Lud·· I 
wtk. Maryanna, dzieci; Marjm· aj 
na. synowa; wraz z całą rodziną. I 

ι + 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 

domość iż najukochańsza żona 
i matka nasza 

Ś. P. 
Katarzyna Bilitzka 

Niewiasta Różańca św. 3go Drze 
wa, po krótkiej lecz ctożkiej cho 
robie, nożegnała się z tym świa- 
tem. opatrzona św. Sakramenta- 
mi. dnia 12go lipca. 1917 roku, 
o godzinie 2:30 rano, w średnim 
wieku. 

Pogrzeb odbedzie się w sobo- 
tę, dnia 14go lipca. 1917 roku. 
0 godzinie 9tej rano. z domu ża- 
łoby pnr. 1112 Newton ul., do 
kościoła św. Stanisława Kostki, 
a stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na t»n smutny obrządek za- 
praszamy wszystkich krewnych 
1 aoajomych. w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Pernard. mai* Weronika. An- 

toni 1 Henryk, dzieci: Mary· 
Mohr. siostra; Józef-1 Michał, 

• szwagrowie; Roza 1 U, szwagler- 
I ka; Anten!. szwagier; wraz z ca- 

I fs rodzin». 

PRACA. 
P0TR2EBA dobrego mocnego męż- 
czyzny do „cold storage" pracy. — 

Western Cold Storage, East End So. 
Wator ul. χχχ 

POTRZEBA robotników do ło- 
jami 27 na godziną, na 

początek, także 10% nadwyż- 
ki płacimy extra co miesiąc. 
Z głoście sią do Biura Pracy 
Grane Co. 40ta i S. KedzieAv. 
POTRZEBA mocnych chłopców. — 

1725 Dickson ul. 14 

POTRZEBA pomocnika aptekarskie- 
go z kilkoletni? praktyką, z paten- 
tem lub bez, stała posada, odpowied 
nie wynagrodzenie. K. Hoffman, — 

8413 Burley ave., South Chicago. 
14 

POTRZIEBA operatorek i finiszerek 
przy sukniach. Stała praca. Broad- 
way Garment Co., 1306 Milwaukee 
ave. 13 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
torek przy spódnicach. Percival R. 
Palmer, 367 V/ Adams ul. 14 

POtR/?'"BA doświadczonej kelnerki. 
2652 W. Division ul. 14 

POTRZEBA robotników na kolej 
South i North Dikota. na farmy do 
boru i hoteli. 1820 South Ashland av 

14 

POTRZEBA doświadczonych fastry- 
garek i feliers przy damskich płasz- 
czach i kostyumach. Percival Β. Pal- 

mer, 367 AV. Adams ul. 14 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty .2148 Alice pi. 13 

POTRZEBA piekarza h;b chłopca na 

trzecia rękę. 65S W. 31 sza ul. 13 

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

POTRZEBA ..boring hand" przy par 
lorowych -amach. Continental Mfg. 
Co·. Weed i Dayton ul. 14 

POTRZEBA stolarzy i do fornirowa- 
nia przy parlorowych ramach. Con- 
tinental Mfg. Co., Weed i Dayton 
ul. 11 

! 
I 

POTRZEBA mężczyzn w departa- 
mencie wysyłek do przycotowywa- 
nła i pakowania zamówień do wy- 
syłki towarów. Muszą by* mocni i ι 
czvnni. Zg'osić. się do departamentu 
zajęć. 

SEARS. KOEBUCK AND CO. 
14 

POTRZEBA dwie wykończarkl jed- 
nej do przyszywania guzików. 1247 
N. Halsted ul. 13 

POTRZEBA mężczyzny do kierowa- 
nia mas-.yny do napychania kiełbas. 
Major Bros., Packing Co., Misiiawka 
Ind. 18 

POTRZEBA 30 mężczyzn i chłopców 
przeszło 16 letnich — Stała praca — 

nadwyżka płacona tygodniowo. Naj- I 
wyższa zapłata. Lekarz w fabryce. 
Rozmaite posady. Continental Can 

Co., Inc., 4606 W. Grand ave. 13 

POTRZEiBA robotników do ..mill" i 
w składzie budulcu· Turnef Mfg. Co. 
1414 S. Sangamon ul. 13 

POTRZEBA stolarza fachowca do j 
fabryki harmonii, może być w pode- j 
szłym wieku. 1111 Noble ul. 14 

POTRZEBA inwestygatora na surdu- J 
tach. 2037 Wabansia ave. .16 

POTRZEBA doświadczonego mężczyz 
ny do ogólnej roboty w składzie li- 
kierów i ,,bar room" Musi mówić po 
angielsku. Old Roso Distilling Co., 
9034 Commercial ave. 

POTRZEBA 4 młodzych mężczyzn do 

pomocy przy krajaniu spodnie. Dobra 
sposobność do nauczenia fachu. Mają 
cy cokolwie': doświadczenia maia 
pierwszeństwo. S. Sobel Co., 1S δ 1 
Poicnri nvc Pvanctnn Tli 

POTRZEBA kipezeniarèk 1 kie°?e-- 
niarzy prz*· spodniach. 1049 Ν. Her- 

mitage ave., ostrtnie niDtro. 13 

POTRZEBA doświadczonego sze«T«. 

Rtałp nraca. 5121 W. 25ta ul.. Ci"n- 
ro, 111. 17 

POTRZEBA kieszeniarek na spodnie 
3324 W. Diversey ave. 1 4 

POTRZEBA balwierza na soboty i 

niedziele. 1213 W. Chicago ave 

POTRZEBA ..polisers' i do sand pa- 

pierowania w fabryce mebli. Hoff- 
man Co., 2817 Ashland ave. 14 

POTRZEBA dziewcząt dobre pienią- 
dze, lekko zarobione. My płacimy za 

8 ęodzin pracy, 9 godzin zapłaty i 

premię, za pracę po czasie. Najwię- 
cej pieniędzy kiedykolwiek dane za 

lekkie maszyniarskie roboty. Stała 
praca. Lekka do nauczenia. Hill 
Pump and Valve Co., 3te piętro — 

2307 Archer^ave. 14 

BIURA PRACY. 
BEZPŁATNE STANOWE 

lilURO STRĘCZEN. 
(ILLINOIS FREE EMPLOYAIENT 

OFFICES) 
526 So. Dearborn *tr/ 

ma do rozdania ty s lice zatrudnien 

wszelkiego rodzaju robotnikom 1 ne· 

mietdnikom, takluężcay zjioui juk i ku 

liietoru, tak w Chicago jak i poza mia 

etem. Obsługa zupełnie bezpłatna tak 
dla pracodawców jak i dla puszuJtuji) 

cych pracę. Niema żadnych zatargów 
robotniczych w miejscach» gdzie to 

biuro itrçcïy pracę. Zgłaszać się moi 

na pod powyższym adresem osobiście 

od godziny 8 rano do 4 popołudniu, 
albo telefonować od 7 rano do 5:30 

popołudniu. Telefon: Wabash ë fi 30 

PRACA. 
POTRZEBA robotników w lejami. 
Stała praca, dobra zaplata. Zgłosić 
się 1020 W. 38ma. ul. xx* 

POTRZEBA ..spray bronzers", ..join- 
| ers" i pomocników w fabryce ram.— 

Mueller Bros.. 2641 W. Polk ul. 13 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do przyszywania guzików. Do- 
bra zaplata, stała praca- S. i S. Cloak 
and Suit Co., 1611 N. Lincoln ul. 14 

i POTRZEBA robotników w składzie 

J budulcu. 1725 Dickson ul. 14 

POTRZEBA chłopców | młodych 
mężczyzn 18 do 20 lat do fabryki 1 
w departamencie wysyłek także do 
przybijania lub przylepiania nale- 

pek w departamencie wysyłek, lub 
i.o pomocy w departamencie owija- 
nia i we fabryce. Zgłosić eię do de- 
partamentu pracy. 

Sears, Roebuck and ("o. 
13 

POTRZEBA wykończarek przy spod- 
niach. 1 04 9 N. Hermitage ave., o;itat 
nie piętro. 14 

POTRZEBA trzech kobiet do gatun- 
kowania szmat, ί»46 Randolph ul. 

POTRZEBA doświadczonych raaszy- 
niarek lub maszy-iarzv na całe spo- 
dnie. J. W. N. Pants Mfg. 1350 W. 
Ohio ul. 13 

POTRZKBA DSMKWCZAT '»<> ΝΛ" 
l'KI SZYCIA. IV>!ÏK.\ ZAPł/ATA 
PODCZAS ΝΑΙ KI. i;iSiCM>KATH 
cîix>vk co., a:»ot i;i.sto\ ayk. 

1 \ 

ALIRED DECKER λ ν Π (OU ν, 
W VR.A fil.Α CZE 

..SOCIETY mu ND" UBRAŃ 
POTRZEBUJĄ 

AA S'* LAl.»/lΚ srnni'T')\v 
?00 WYKOM 7AREK. 

10 r><> przyszywa χ ία <aziii'hv 
10 DOŚWIADCZONYCH IX) PRZY- 

SZYWANIA KARTEK 
ZCiłiOSir S?E DO OMSU PRACY, 

la·' S. MARKET UL. 

POTRZEBA orcratorek i wykończa- 
rek przy damskich spódnicach. Stała 
praca. 71K Maxwell ul. 14 
»·ι·κι^ιμ 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy- 
ny lub kobiety do mycia statków, od 
7 -'o "i: niedziela wolna. $ !» tygodnio- 
wo. 1257 X. Western ave. 14 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do 
mou ej roboty C. Nowland 2309 Tho- 
mas ul. 16 

"'OTRZE Β Λ „ripiaw" męiczyzn· l'ni- 
versal Mfg. Co., 304- W. Chicago av. 

POTRZEBA dziew czvny do kuchni 
*9. tygodni v.o 1053 W. Madison ul. 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
C7«mk nrzy młodz!pmzych surdutach 
Ederheimer and Straus 215 W. Jack 
son Blvd. 14 

POTR-V5BA prasownikflw na szew- 

ki î kieszenie przv spodniach. 1049 
N. Hermitage ave., ostatnie piętro. 

13 

POTRZEBA D/IKWI Z T WAŻKI 
LAT Hi- ZG*,OStr SIE ZARAZ. 

EISENDRATH GLOYE CO., 
£001 ELSTON AYE. 

14 

POTRZEB * ookojówek do wielkiego 

pierwszorzednego hotelu. Dobra za- 

plata. polcói i wikt. Zgłosić się do o- 

fisu zarzndczyni. Pokól 1S1'9 Hotel 
LaSalle, M/dison 1 LaSalle u!. 17 

POTRZEBA młodej dziewczvnv 14 

do IG letniej do nauki wiązania. — 

Empire Kniting Mills, 1»4 Whiting 
ul.. 4 bloki na północ od Chicago 
ave. i pól bloku na wschód od Wells 
ul. 13 

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

POTRZEBA doświadczonych fastry- 
garek i przyszywacZek guzików na 

surdutach. 1934—36 AV. Xorth 
ave. Kapłan. 2gie piętro. 14 

POTRZEBA dziewcząt przeszło prze- 

szło lGletnich do pracy w fabryce u- 

l rań. Percival Β. Palmer and Co.. 

367 W. Adams ul. 14 

POTRZEBA chłopców przeszło liîto 
letnich do pracy w fabryce ubrań. — 

Percival Β. Palmer and Co·, 307 W. 
Adams ul. 14 

POTRZEBA starego człowieka Jako 
portera. 2373 Elston ave, róg Ful- 
ïerton ave Franks Buffet. 13 

POTRZEBA uczni do zakładu arty- 
stycznego. można zarabiać podcza3 
nauki, nauka w dzień lub wieczora- 
mi. oraz snecyalny kurs dla dzieci. 

Scho^l of Fine Arts, 954 Milwaukee 1 

avo 14 I 

POTRZEBA kelnerki. Muller Bros., 

1933 Milwaukee ave. 

POTRZEBA kobiet*· do prania. Zgło- 
sić się 1540 N. Claremout ave. 

POTRZEBA mężczyzny do belowania 
szmat. 1639 W. North. ave. 14 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

fabryce korków, musza być przeszło 
lSletnie. lekka i stała praca. Płaca 

$7.50 tygodniowo na początek, moż- 
na zarabiać do $9.50 od sztuki, sie- 

dzieć cały dzień, praca 56 godzin ty- 

godniowo- Nie zgłaszać się chyba, że 
chcecie robić stale The R. W. Mc- 
Cready Cork Co., 340—34 4 W. Illi- 
nois ul. 14 

POTRZEBA prasownika na czysto 1 

dziewczyny do przyszywania guzików 
przy surdutach. 1513 Emma ui. 

POTRZEBA dziewcząt do pakowania 
i ..receiver'· Reliance Glove Co., — 

2500 W. Chicago ave. 14 

POTRZEBA 25 dziewcząt do restau- 

racyi przv myciu naczyń. Płaca $9 
tygodniowo. Posada za darmo. 120 
h. Clark ul. Pokój 402. 14 

POTRZEBA « złowieka za bartendra i 

portera. ?<159 W. Grand avę. 14 
FDtRZEBA młodego rzeźnika. 2 700 1 

N. Western ave. '■ 14 i 
·ΠΙ·. ,11. 

POTRZEBA krawca, musi rozumieć 
trrmowanle surdutów. 1329 N. Wood I 

al. 

POTRZEBA 4ch balwierzy natych- 
miast. 4535 S. Ashland ave., także 
baiwiernia na sprzedaż z ważnych 
przyczyn. 
ΡΟτΤίΖΕΒΛ 2cb balwierzy. 1401 
Dickson ul·, róg Blackhawk ul. 

Kuono i Sprzedaż. 
Mm Sprzedać Natychmiast 
meblt· z â pokoju, najnowszego fasona 
garnitur parlorowy — moblc do jadal- 
ni, sypialni, dywany — lodownia 1 t. d. 
Sprzedam za jakab;«.1ź ofertę. Takż· 
fortepian warty $130. gwarantowany 
na 10 lat za S1-5. Fonograf warty $.<1< 
z reitorda ni. dyamentowy koniec za $^G 

ISI'0 Y W ESTER X AVE. 

SZEWSKI warsztat, spraedam. 950 
Milwaukee ave. 13 

NA SPRZEDAŻ próżny biznesowy 
róg. 106-1-5 na Milwaukee ave. 21 

ΧΑ SPRZEDAŻ 2 piętrowe 4-pokojo- 
we fleta na Allen ave., blisko Mil- 

j waukee aev. $3500. Taniość dla ko- 
goś. H F. Giesecke, 2530 X. Sawyer 
avo. 13 

ROGOWA grosernia nu sprzedaż w 

dobrej okolicy niema żadnej opozy- 
cji. 4 bloki naokoło. 2122 X. Poweii 
ave., blisko Frankfort ul. i.2 

XA SPRZEDAŻ sfcłud cukierków — 

! dobre miejsce'. 1 857 W. 21sza ul.. — 

j blisko Lincoln ul. 17 

I MEBLE na sprzedaż. 162U W. Divi- 
v:on tli. 13 

1 SPRZED \M tanio duży skład cukior- 

j ków i drobiazgów. 2107 — 20ta ul. 
I 14 

! XA SPRZEDAŻ ęrosernia i skład dc- 
! likatcsów, ι powodu choroby. 1500 
ι X. Springf.eld ave. 13 

J BACZXGO£Ó! Automobil 1916 mo- 

I del, Overland, w dobrym porządku; 
j także Hayncs. ..tuoring car"; sprze- 

I dam tanio. IN4."» \. Hermitage ave. 
i Telelon Armitf.ge 34:»!·. 

NA SPK^EDAż halwiernfa z powodu 
wyjazdu. Sprzedam tanio. 4 4 0ϋ łlo- 
nore u!. 

ACtOMCBII; na sprzedaż Mitchell, 
li'14, w dobrym porządku, tanio. — 

ί 1084 Ν. Murslftield ave. 19 

i FOTOGRAFICZNY zakład na sprze- 
I daż z powodu nieporozumienia lami- 
i'.jnoîo Adres w adm. Dziennika Chi 
t-aęoskiego. 17 

; NA SPRZEDAŻ 2 fleta. $200». 
ι $S^n gotówki, reszt? na spłaty. 1727 

j Austin ave. 

| i hcę sjMTX(1n<' skład cukierków, lub 

I zamienię na lotę. 1645 Ashland avp. 

14 

j PRAKTYKA lekarska przynosząca 
$700 gotówki miesięcznie. Sprzedam 
tanio z przycnyny wstępu «Ιο wojska. 

I A. A. Pa rysek i, 1140 Nebraska avo.. 

Toledo. Ohio. 1 6 

I PIEC kuchenny na sprzedaż. S36 No. 
Robey ul., 3cie piętro- 14 

NA FURZEDAZ 3 piętrowy murowa- 

ny budynek, 7 rentôw. 7 2.j N. Racine 
ave. Wzemę mały iOtta?e za ezęścio- 

j w.·) spłatę. J Schustek. and Co., 145R 
I W. Chicago ave. 14 

[ NA SPRZEDAŻ na N. Central Park 

| ave., blisko Wrightwood ave.. 2 pię- 
trowy murowany dom. 5 i $ pokor—- 
..furnace" i piecowe ogrzewanie. — 

Lota 3114*125. Cena $6800; zamie- 
nimy za inne wypłacono properta. F. 
S. Kunhel and Co.. 2640 Milwaukee 
ave.. Telefon Albany 6010. 14 

NA SPRZEDAŻ na Haussen ct.. blis- 

ko Milwaukee avo.. 2 piętrowy muro- 

wany dom 2 i 6 pokoi, piecowe ogrze- 
wanie. Lota 30x1 40. Cena $6800, lub 
zamienimy za Inno wypłacone proner- 
ta. F. S. Kunkel and Co.. 2640 Mil- 
waukee ave.t Telefon Albany 601°. 

14 

ŚWIETNY interes — warsztat kra- 
wiecki. kostunerska robota, prasowa 
nie i czyszczenie, wyrobiony interes, 

sprzedam tar.io z osobistych powo- 
dów. I>. Plantr.. Sil Sixteenth str.. — 

Racine, '.Vis. 14 

NA SPR?.<EDAŻ pół akrowa farma dla 
kur i ogród 7. nowym 5 pokojowym 
domem, 1 blok od Archer ave., linii 

tramwajowe'. $300 ęotów ki, reszta 
tak samo ?ak rent. Dużo pracy i do- 
bra zanłata w pobliskich fabrykach. 
Przyjdźcie w niedzielę. F. M. niałon. 

j 6049 Archer ave. 

Wa)tars:e rroperta 
na zudiotlnio j stronie. 

$2000 gotówką, kupi ładny 2 piętro- 
wy murowinv { drewniany dom na 

21szym place, blisko Ashland ave. 

6 rentów, kąpiele. craz. ulica asfalto- 
wana. chodniki. Rontu rocznie *710. 
Cena tylko $5000 

Także zamienię dobra lotę za cot- 

tage z jednym lub na dwa renta gdzie 
kol wiek. Zapłacę różnicę w gotówce. 

0. Jilowsky 
1312 W. 1 Sta ulka. 

NAROŻNY skład cukierków na sprze- 
daż. warty $1000 za $300. Rent $12. 
1602 Wabansia i Ashland ave. 

NA SPRZEDAŻ dom dwu piętrowy, 
bardzo tanio. 5421 So. Fairfield ave. 

14 

EXTRA! 
Grosernię sprzedam bardzo tanio, je- 
żeli zaraz, bardzo ważny powód — 

Polsko-słowiańska okolica. Niema 
księżek. 2223 W. Erie ul. 14 

Zamieni? dwu fletowy dom za cotta- 

ge lub interes. 1704 Keenn ul., na 

dole. z tyłu. , 

Wielka Wyprzedaż. 
ubrań wiosennych i letnich oraz mę- 

skiej galanteryi. 1077 .Milwaukee a v. 

Andrzej Stareiak. 

NA SPRZEDAŻ warszawski wyrób 
wędlin, duży interes. Adres w adm- 
Dziennika Chicagoskiego. 14 

MAM salon do sprzedania w dobrej 
okolicy, niedaleko Chicago. Intereso- 

wani niech się zgłoszą pni 1519 W. 
17ta ul. 14 

ZAKŁAD czyszczenia i farbowania 
na sprzedaż. 2153 Milwaukee ave. 14 

NA SPRZEDAŻ buczernia, dobre wy- 
robione m'ej~ce, w polskiej okolicy. 
Sprzedaję z powodu wyjazdu z Chi- 
cago, niema książek. Adres w adm. 
Dzień. Chic. 19 

JEŻELI kto ma $1503 do pożyczenia 
no drugi morget-z na proporta, niech 

>się zgłosi do: Ch. Cichy, 1231 West 
Erie nL 

Κπππη î Sn>*7P^a7. 
\ > 

Wypożyczam Pieniądze 
— Na Pierwszy i Druui Morpecz— 

MPtJK M(>RRK<7.K. NOTY. 
TAKŻE ΚΟΚΤΚΛKTV. 

TEOFIL STAN 
1026 MiiwMkee Ave. Telrfoo Monror 702 

POŻYCZKI NA IRUC1 I TKZECI M0RGKC2 
robi m a tako w r w suoincłi od $inodo£v>W) po 
5 i β procent. .leiell mncie podatki <!o zupin· 
cenin. procent im uns/vin pierwsz*ni mor- 
Ketvn. cz\ chcecie ulepszyi'· propertu ; u b z.u· 

mienić i potrzebujecie w ęt ej pieniędzy. 
LOUIS STER IM & CO. 

KfMtkler Morjreczowy 
5 NOKTH I.A S λ 1.1.F. I LI C'A 

T«*lcfoti .Mn ii 484 5 

RZ A ! >κΛ SFOSOKNOSO 
Zmuszony do sprzedania ozdobno jali 

j nowe meble, z pi"ć pokojowego apar· 
tanientu za wielki barfirain. SK.3 par· 

j loro wy qrarnitiir $.'!5. Najnowszego sty· 
!u meble do jadalni i sypialni, 'l ozdob»- 

! ne dywany. 3 obrazy olejne itd.. takw 
fortepian z -5 letnia gwar&ppyą 

$11.» i $J50 gramofon z wartościowymi 
rekordamy za $05. Wszystko używan· 
tylko JO tygodni. Zfflościo s»:ę zaraz. —· 

] Wam się opłaci zobaczyć niema rózol· 
cy gdzie mieszkacie. 

Kezydencya: 
1922 S. kedzie Avenue. 

BARGAIN: Parlorowy jrarnitur, 
; dywany, łóżka, goiowalnie, także 
i $850 1917 mcdel player fortepian 

z banjo przyrządem za $200. 
*250 tonograf za $ô5, jrarnitury 
do jadalni. Nowe wszystko. — 

; Sprzedam za 40c na dolarze. — 

| Także osobno. , 

Ii-iii ΠηικΜηβ linnl 
ι Blisko Kedzie. 

I DOM na sorzeciaż lnłi zamian?. — 

/'głosić się F. K.. 1357 Blackhawk 
i ul- xxx 

I SKŁAD do wynajęcir na grosernię 
j lub huczernię, w Ho'jre' nknlicv dla. 

Polaki. F. K.. 1357 Rlackhawk ul· 
λ xx 

ΧΑ SPRZEDAŻ piekarnia z proper- 
tami. interes okładu tylko, pięciu 

j męż<zyzn pracuj*». Adres w Adminie- 
j tracvi Dziennika Chieagoskiego 21 

NA SPRZEDA/ 
! ?S00 "ιΊ ówlri res/.ta na łatwo <=płnf7 
kujti na j wiek s/y bargain w mieśrie. ła- 

Idny nowy collage na 2 wielki· li lotach, 
I 1 pokoje. wysoki basenient. wielka góra 
! pnrc/.e na fronHe i w tyle. elektryczne 
Świniło, wielki kurnik, warzywa zasa- 

dzono. wszystko płotem odrodzone tylko 
2 bloki od linii tramwajowej, blisko 

jementarza św. Wojciecha. Przynieście 
to ogłoszenie ze solwj. 

C. J. IIRMRY 
β4(>2 Milwmikcc» Λνο. 

Na końcu Milwaukee avenue linii tram- 
wajowej. t:s 

————■ 

! NA SPRZEDAŻ i rz?z miocie mał- 
żeństwo. $ 1 OU parlorowy garnitur 

! $30. stół i ♦> stoików $-0. dywan, 
| ..dressera", łóżka z mosiądzu. $22S; 
j Vlctrola z rekordami $.">0; $800 for- 
i tepian samogrający *,200. używany 
jtylko^OO dni. Kez.vdencya — Γ.019 

Jackson boul., blisko Kedzie ave. 

i ii 
j SPRZEDAM fortepian na wypłatę. — 

j $85.00. Paczyński, 1310 N. Ashland 

j ave. 1 4 

j NA SPRZEDAŻ zakład reperacyi o- 

buwia. 541 Chicago ave., w Evan- 
ston. 111. 13 

NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe z 

czterech pokoi, prawie jak nowe ta— 

| nio pnr. 3029 W. 3'Jty pl., u góry. 
13 

NA SPRZEDAŻ skład obuwia i fa~ 
bryka z zapasem lub bez, robiący 
$75 ty Tdniowo. polska okolica. Te- 
lefon Evanston 5347· — 1453 Ash- 
land ave. — Evanston. 14 

NA SPRZEDAŻ grosernia. 722 Ra- 

cine ave. 13 

PIEKARNIA na sprzedaż. 3028 Mil- 
waukee ave. 13 

Zamienię dom za loty lub interes— 
14 63 W. Superior ul., z przodu- 13 

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

Do sprzedania kt!k« uprawnych 
farm w naszej polskiej kolonii w 

Stanie Wisconsin. 
Farma No. 92. Cena $1250. — 

4 0 akrów farma. 7 akrów ornej zie- 
mi, Sakrów lasu. reszta jest łatwo 
do oczyszczenia, ziemia jest glinko- 
wata. dobrze urodzajna na farmę — 

jest farmerski dom, oraz stajnie, pi- 
wnica i inne budynki; ta farma jest 
1 mila od miasta, gdzie jest polski 
kościół i szkoła. Cena $125<t. Gotów- 
ki $300, pozostałą sumę możecie spla 
oać małemi ratami. 

Farma No. 95. Cena $2200. — 

8 0 akrów farma. 22 akrów pod płu- 
giem. 15 akrów lasu. reszta jest łat* 
wo do oozyszczenia. ziemia jest glin- 
kowata, rodzi wszelkie warzywa i o- 

woce, na farmie jest nowy farmerski 
dom, oraz stodoła, stajnia i inne bor 

dynki, dobra droga przechodzi koło 
tej farmy, polscy farmerzy zamiesz- 
kują wokoło. Cena $2100, gotówki 
?500, pozostała sumę możecie spła- 
cać małemi ratami. 

Farma No. 33. Cena $800.00. — 

4 0 akrów farma bez budynków. 10 
.akrów gotowego gruntu, reszta łatwo 
do oczyszczenia, farma jest 2 mile od 
miasta i znajduje się na dobrej droż- 
dże. Cena tylko $800, gotówki $200.N* ·* 

Piszcie na adres: 
«RIMMKR LANI) CO·, 

Polisii Land Dept. H. 
Maiiuctte. ,\Vi*. 

11-13-16-19 

Każdy Kto Chce Szybko 
1 dobrze imlenić swój dom, farmę, lo 
ty lub interes, niech się zgłosi lu* 
pisze do starej firmy 

L. S. STANKIEWICZ 
1450 W. Chicago Ave. 
NA SPRZEDAŻ dobry interes rogo- 
wy sklep, blisko szkoły. 32>50 Beach 
ave., telefon Belmont 7906 

12-13-18-19 

NA SPRZEDAŻ 60 stopowa lota. 54 
ave., blisko Belmont ave., tanio. — 

Mr. Schotts Hillside. 14 

NA SPRZEDAZ skład cukierków, ty- 
toniu i cyja-. Naprzeciw szkoły. 669 
Racine cve. 14 

* i" 


