
Z Lndington, Mich. 

(Własna korespondencya „Dziennika 
Cli k' ag oh ki ego".) 

Dnia 22go lipc**, parafia β*. Sta- 

Ulutawa Κ. 1 M. obchodzi!» niebywa- 
li tu dotąd uroczystość, a mianowi- 

cie prymlcyo nowo wyewlęconego 
Wiel. księdza Tomattsa Xoa. 

1'rzed rozpoczęciem się nabożeńst- 

wa miejscowo Siostry nauczycielki ze 

szkolnemi dziewczynkami w bieli, o- 

raz członkowie To w. św. Józefa uda- 

li aię w iw· reg ach do plebanii po ks. 

prymicyanta i wprowadzili go do ko- 

ścioła w raz z obecnymi księżmi. Za- 

raz za Ks. pryuilcyantem postępowali 
jc^o rodzice, pp. Jan i Magdalena 

Noa, dalej zaś bracia, siostry i bliżsi 

krewni. 

ΚοΛ-lół był przepełniony parafia- 

natni. którzy pragnęli widzieć wy- 

chowanka κ w ojej parafii, mającego 

po raz pierwszy odprawić uroczysty 

Mszę bw. 

Sumę celebi wal sam ks. Ρ rym i— 

rvant w asystencyi Wiel. ks. Józefa 

Pietrasika, proboszcza parafii św. I- 

zydora w Grand Kapids. Mich. jako 
dyakona i ks. Lewandowskiego, miej 
scowego proboszcza jako subdyako- 
na. Ceremoniarzem był kuzyn ks.. 

prymicyanta, Władysław Czapran, 
student filozofii z Gaylord. Mich. 

Podczas bezkrwawej Ofiary, przed 
Ofertorium. mała kuzynka nowego 

kapłana, ośmioletnia Aniela Cza- 

pran, podała mu na jedwabnej po- 

duszce wieniec jako pamiątkę ślubu 

m ierności dla Chrystusa i jego Koś- 

cioła. Kazanie okolicznościowe wy- 

głosił życzliwy przyjaciel ks. prymi- 
cyanta, ks. Pietrasik. 

Po Mszy św. ks. Noa udzielił bło- 

gosławieństwa najpierw rodzicom i 

krewnym, a potem wszystkim obec- 

nym. Po nabożeństwie zacni rodzice 

ks. prymicyanta podejmowali u sie- 

bie gości. jak najbliższych sąsiadów 
! krewnych, których spora liczba v 

blizka i zdaleka przybyła. 
Kc. Tomasz Noa po ukończeniu 

miejscowej szkoły parafialnej pobie- 
rał nauki przygotowawcze w Semi- 

naryum w St. Francis, na kurs filo- 

zoficzny i teologiczny został wysłany 
do Kzymu do Kollegium Amerykań- 
skiego przez ks. Biskupa Richtera, 
gdzie przebył lat sześć. Dnia 23 gru- 
dnia zeszłego roku, w rocznicę swych 
urodzin, został wyświęcony na kapła- 
na, do Ameryki powrócił zaś przed 
paru tygodniami, lądując w New 

Yorku, dnia logo lipca. 

Szczęś3 mu Boże w zbożnej pracy, 

i F. J. C. 

ARMIA PRUSKA PRZECIW 

POLSKIM SKAUTOM. 

Orgran skautów polskich w Po- 
znaniu „Ruch Skautowy" zam- 

knięty został z rozkazu pruskiego 
komendanta wojskowego Poz- 
nania. 

Podziękowanie 
Niniejzsetn zasyłamy najserde- 

czniejsze podziękowanie wszyst- 
kim tym, którzy sic przyczynili 
do upiększenia pogrzebu naszej 
matki śp. Michaliny Arkuszew- 
skiej, a mianowicie Wiel. ks. Kę- 

pińskiemu za odprawienie Mszy 
Św., także ks. Świątkowi, Jasiń- 
skiemu. Siatce i Sobieszczykowi 
i panu Kwasigrochowi i tym któ- 

rzy nieśli trumnę, oraz pani i 
pannie Fritsch za umiejętne zaj- 
mowanie się pogrzebem. 

W smutku pogrążeni 
Dzieci. 

BACZNOŚI- 
Gniazdo im. J. K. Ordona ur. 18 

Z. S. P. odbędzie miesięczne posie- 
dzenie w czwartek, dn. Pgo sierpnia, 
w sali Związku Polek, o godzinie Sej 
wieczorem. Z powodu ważnych spraw 
obecnosc wszystkich wymasat-a. Czo- 

łem- Karol liustyniak, prez.; Marya 
Lodziak sekr. 

ϋϋ Ruch « Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

BAZAR NA STANISŁAWOWIE. 
Dzisiaj na ba^ar wystąpią: 'fow. 

św. Floryana nr. 5S S· P., A'ow. Mu». 
Lit. Leona XIII i Tow. św. Apolonii 
nr 482 Zjednoczenia. 

— Tow. jsw. Bernarda Op. gr. 329 
Zjed. odbędzie miesięczne posiedze- 
nie w czwartek, dnia 9go sierpnia, o 

godzinie pół do ósmej wieczorem, w 

hali zwykłych posiedzeń. Wszyscy 
są proszeni o przybycie na to posie- 
dzenie, bo jest ważna sprawa do z^. 
łatwienia. Do zapłacenia przypada 
nadzwyczajne za zmarłego brata. — 

Tom. Jasiński, prez. ; Aleks. Nowik, 
sekr. prot., 142 4 Dickson ul. 

— Tow. »w. Szczepana M. nr. 318 

Zjed· odbędzie miesięczne posiedze- 
nie w czwartek, dnia 9go sierpnia, 

v w hali nr. 4ty. o godz. pół do Smej 
wieczorem. Każdy członek tegoż To- 

warzystwa jest proszony na to posie- 
dzenie, ponieważ sa bardzo ważne 

sprawy do załatwienia. — B. Sitkie- 

wicz. prez.; J. Zawiezewski, sekr. 

prot., 1224 Noble ul. 
— Tow. Polek św. Klary nr. 744 

Zjed. odprawi spowiedź w sobotę, d. 
\ % 

11 sierpnia, a do Komunii św. przy- 

etępi w niedzielę, dnia 12go sierpnia 
υ godz. 7mej rano, tj. w dzień Patron 
ki Tow. Każda członkini powinna się 
poczuwać du wypełnienia tego obo- 
wiązku. — Helea Wójcik. prefc; Zo- 
ila T. Stoga. seŁr. prot., 2511 Cortez 

ul. 
— Kółko Dramatyczne odbędzie 

posiedzeuie miesięczno jutro, w 

czwartek, dnia l»go sierpnia, o godzl- 
uie 7: oO wieczorem w liall zwykłych 

posiedzeń. Obecność każdego człon- 

ka i członkini pożądana, bo sy. waż- 

no sprawy do załatwienia. — Jau 

Koudziorski, prezes. 
* JAD W IGO w*». 

— Posiedzenie Oddz. Królowej Ko 

rony Polskiej nr. o7 Macierzy Pol- 

skiej odbędzie się w czwartek Dgo 
sierpnia, o godz. 7:30 wieczorem. — 

Każda członkini proszona jest o sta- 

wienie się.'— Marya Kledzik, prez. 

Marta Wons, sekr. prot., 2 l' 1 Lyni 
dale ul. 

Z 1ΚΜ\(ί ΡΛΗΚ. 
— Tow. éw. Jana Chrzciciela, nr. 

t'.S Macierzy Polskiej odbędzio posie- 
dzenie miesięczne jutro wieczorem, w 

hali zwykłych posiedzeń, o godzi- 
nie Smoj. Wszyscy członkowie i 

członkinie powinni się stawić, jak 
najliczniej, bo są ważne sprawy do 

załtwienia. z powodu wycieczki, któ 

ra się odbędzie w niedzielę. — Anna 

Kiełczyńska, sekr. prot. 

Wszystkim krewnym ł znajo- 
mym donosimy jtę smutną, wia- 

domość iż najukochańsza córe- 

czka nasza 

Ś. P. 

Helena Sehultz 

powiększyła grono aniołków, d. I 

7go sierpnia. 1917 roku, o go- 
Izinie 9:45 wieczorem. 

Pogrzeb odbędzie się w pia- 
;ek. dnia.lOgo sierpnia, o godzi- 
nie 9tej rano. z domu żałoby, 
pnr. 2302 N. Leavitt ul., do ko- 

ścioła św. Jana Bercbmana. Lo- 

gan boul.. a stamtąd na cmen- 

tarz św, Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Feliks i Franciszka Schultz. 

rodzice; Leon i Henryk, bracia; 
Jadwiga, Agnieszka i Rozalia, 

siostry. 

Drobne ogłoszenia 
SZEWIJSCKI warsztat sprzedam. 687 
Milwaukee ave. 8 

NAUCZYCIELKA znająca język pol- 
ski i angielski znajdzie miejsce od 

Igo września. Zgłosić się do ks. S. 
Jewasińskiego, Scarbro, W. Va. 9 

POtRZB'BA pokojówki. New Jackson 
i Hotel, Jackson boul. i Halsted ul. 8 

lludicie patryotyczni i uróbcie swo- 

ja cząstkę dla „Wuja Sama'. Robimy 
ubrania dla rządu Stanów Zjednoczo- 
nych i chcemy ż jakie 200 operato- 
rek. Zgłosić się 1751-1753 N. Robey 
ul. Takżo 2035 Frankfort ul. Man- 
chester budynek, 2gie piętro. 11 

POTKZFBA kelnerek, musza mówió 
po polsku i angielsku, musza być 
doświadczone, stała praca. 1121 No. 
Ahsland ave. 8 

instytut Rzemieślniczy przy 
Kolegium Z. X. P. w Cambridge 
Spritigs, Pa. otwiera jednoroczne 
i dwuroczne kursą mechaniczne 

pod dyrekcyą inżyniera Polaka. 
Mechanika, Matematyka, Ry- 

sów η ictwo, Praktyka na maszy- 

nach, Wyrób naczyń sztańc, 
(Tool and Die making), Kowal- 
stwo, Modelarstwo w drzewie 

(Pattern making). 
Kursa te połączone są z ^wy- 

kładami z Fizyki, Metalurgii, za- 

sad lnżynieryi mechaniczne], ję- 
zyka Polskiego i Angielskiego. 

Instytut zostanie otwartym w 

pierwszych dniach września, 
zgłaszać sio teraz pod adresem: 

Polish National Alliance 
College. 

Cambridge Springs, Pa. 

POTRZEBA mężczyzn w departamen 
cie kwasu ,.Acid Dept." Ó6c na go- 

dzinę. S godzin dziennie do ,.Yarda 
dept" 31· c na godzinę. 10 godzin 
dziennie. Dobre stołowanie. Aetna 

Explosive Co.. Inc. Aetna, Ind. Π 

Letnia Wieczorna Szkoła! 
Wyuczymy mówić czytać I pisać po an· 
sieisku gruntownie i płynnie w naj- 
krótszym czasie w klasach przez ko- 
respondencyjne albo prywatne lekcye. 
Tr*y miesięczna wieczorna nauka 15. 
Najstarsza, największa i najjepeza Na- 
rodowa Sikota. 11 Sli Milwaukee avf, bli 
•ko Division. Otwarta we dnie i wie- 
czorami. Zapisy do wieczornej klasy w 

poniedziałek środę i piątek od 7-meJ 
do 10-tej wieozór. W niedzielę 1 święta 
od 10-tej do 12-tej przedpołudniem. 

v LAW c8 
C Day and Night Law Cl«ese«. 2» years' Η 
a su· ce s. 180υ graduâtes. Free Orator/ n 

— 3 Years' Practice Course. Fioest 
" 

y* Clas« Roone in the City. Q 
O DAÏ AND MOHT H1QH 8CHOOŁ T 

COURSES L· 
PreDares for College. L.i«r, Medtctne, Dentistry 
or Eugineering. in the shortest possible tune. 
For Catalog Address Chancelier J. J. Todus, 
M W. JaousoD B.vd. Tel. Wab. 5583. 

DO wynajęcia eklad, dobre miejsce 
na zakład krawiecki; skład obuwia 
1'ib skład galanteryjny. F. Augustyn, 
3405 M?:waukee ave. Telefon Monti- 
ccllo S842. 9-11-16 

KOBIETA w starszym wieku poszu- 
kuje domowego zajęcia lub pilnowa- 
nia dziecka; najmniej dwuletniego. 
Zgłosić się 1111 Wood ul. Skowroń- 
ski. 

Drobne ogłoszenia. 
POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1133 Milwaukee ave. 

POTRZEBA mfżczyzn na mieszka- 
nie. 1012 Abhiund avc., 3cio piętro. 

ORGANISTA któryby mógł równo- 
cześnie uczyć mniejszy klasę dzieci 
20 godzin tygodniowo, możo.dostać* 
posadę od Igo września. ZgłosU* się 
ze świadectwami do „Polish Càurch" 
Minerville, Ν. Y., Esecx Co. 11 

ΡΟΤΗ.ΖΚΒΛ 2ch raężcByr.n ηκ miesz- 
kanie. 11 U'» Ν. Marshl'leld ave., -gio 
piętro, tył. 

Przyjmę 2ch panów lub dwie panien- 
ki na mieszkanie. Zgłosić się 878 N. 
Iłermitago ave., "gio piętro, front. 

POTRZEBA dwie panienki lub mło- 
de małżeństwo na mieszkanie u sa- 

motnej niewiasty. 1541 Emma ul., 
L'gio piętro, front. 

PRACA. 
POTitZEBA balwierza na stałe. 2024 
S. 5-Ka ul·, Cicero. 8 

POTRZEBA dobre»go trymera przy 
surdutach 1435 N. Ashland ave. 8 

POTRZEBA dwóch panów, panien, 
lub młode małżesńtwo na mieszka- 
nie u samotnej osoby. 1531 Milwau- 
kee ave·, 3cie piętro, front, blisko 
Robey ul. 9 

FOTRZ"EBA balwierza, $16 i poło- 
wę na $22. — 8453 Burley ave. So. 

Chicago. xxx j 

POTRZEBA robotników do le- 
jami 27 na godzina, na 

początek, także 10% nadwyż- 
ki płacimy extca co miesiąc. 
Z głoście sie do Biura Pracy 
Grane Go. 40ta i S. KedzieAv. 
POTRZEBA CIEŚLI DO REPERO- 
WANIA TRAMWAJÓW. TAKŻE 
MĘŻCZYZN DO NAPRAWIANIA 
WAGONÓW FRACHTOWYCH. DO- 

BRA ZAPLATA OD SZTUKI I STA- 
ŁA PRACA PRZEZ CAŁY ROK. — 

TAKŻE ROBOTNΙΚ0ΛΥ i MĘŻCZYZN 
LUB KOBIET) DO PRZEŁADOWY- 
WANIA TOWARÓW NA PODWÓ- 
RZACH KOLEJOWYCH. PRZEŁA- 
DO WYWANIA FRACHTU. NAPEŁ- 
NIANIA WAGONÓW LODEM ITP. 
ZGŁOSIĆ SIF DO ..FOREMANA" — 

MICHIGAN CENTRAL RAILROAD, 
WSCHODNI KONIEC E. llOtef CL. 
I M. C. R. R. KOLEJ, KENSING- 
TON. ILL. llj 
POTRZEBA pomocy w składzie 

spodni. 
Kieszeniarek. piecers, do krajania 
kieszeni i ściegarek (przy spodniach. 

The Royal Tailors. 
# 

731 S. 5th ave. 9 

POTRZEBA dziewcząt do zawijania 
krzeseł· Zgłosić się 1025 W. Erie ul. 

8 

POTRZEBA robotników w lejami. 
Stała praca, dobra zaplata. Zgłosić 
się 1020 W. 3Sma ul. xxx 

POTRZEBA, mężczyzn. Western Cold 
Storage Co., 9 E. Austin ave. x*x 

POTRZEBA doświadczonych w ykoń- 
czarek przy sukniach i spódnicach, 
tylko doświadczone niech sie zgło- 
szę. A. Heller, and Co·, 1617 Mil- 
waukee ave. 10 

POTRZEBA mocnego chłopca 161et- 
niefo do prat-y około fabryki. Dobra 
szansa do awansu dla takiego, który 
się nie boi pracy. Standard Electric 
Mfg. Co., 216 N. Clinton uf., — 6te j 
piętro. 

POTRZEBA prasowników na czysto 
przy surdutach. 1435 X. Ashland av. 

9 

POTRZE/BA dziewczyny do czyszcze- 
nia ze stołów, od 7 rano do 4 popo- 
łudniu. 1207 N. Dearborn ul. 9 

POTRZEBA panny do pracy biuro- 
wej. musi pisać biegle na maszynie 
(typcwriter} i z°ać stenografię — 

(shorthand). Dokładna znajomość 
języka angielskiego wymagana. Zgło- 
sić się pomiędzy godziny 5t$ a 7ma 
wieczorem: Polska Korporacya Han- 
dlowa, 1286 Milwaukee ave., 7me 
piętro. Pokój 712. 

POtRZJEBA finiszerek do spodni. — 

1511 Wabansia ave. ·- 

POTRZEBA dobrego fachowca gola- 
rza na wieczory lub na stałe. 1457 
W. Chicago avc. 

POTRZEBA do pikierowania klap 
na maszynie i do podbijania płótna 
przy surdutach. 151" Emma ul. 

POTR&EBA mężczyzny do nauki pra 
sowania na czysto. 2153 Milwaukee 
ave. 13 

POTRZEBA dziewcząt niżej lat 16 
do różnej roboty przy spodniach. — 

2041 N. Robey ul. 

POTRZEBA dziewcząt do robienia na 

specyalnych maszynach przy spod- 
niach. 1923 Armitage ave., róg Win- 
chester- 

POTRZEBA mężczyzn do roboty na 

podwórzu budulcu, $2.50 dziennie.— 
2głosii> bię do D. W. Ryan Cooperajge 
Co., 1634 Besley ct., blisko Elston 1 
North aves. 

fgsasaa—··——■■■ ι··^—ΐ 

BIURA PRACY. 
BEZPŁATNE STANOWE 

MURO STRĘCZEN. 
(ILLINOIS FREE EMPLOYMENT 

OFFICES) 
520 So. Dearborn etr. 

ma do rozdania tysfcjce zatrudnieu 
wszelkiego rodzaju robotnikom i rze- 
iiiiesslnlkom, tak mężczyznom jak i ko 

biotom, tak w Chicago jak i poza mla 
stem. Obsługa zupełnie bezpłatna tak 
dla pracodawców jak 1 dla poszukują 
cych pracę. Niema żadnych zatargów 
robotniczych w miejscach, gdzie to 

biuro stręczy pracę. Zgłaszać się moż 

aa pod powyższym adresem osobttcie 
od godziny 8 rano do 4 popołudniu, 
albo telefonować od 7 rano do 5:30 

popołudniu. Telefon: Wabash 8630 I 

PRACA. 
POTHZKBA stryperek. Magidson 
liros.. 17 itî Ν. Polk 'u!., blisko Pau- 

lina ul· «9 

POTRZEBA mocnych mężczyzn do 

pracy przy piecach. 1SÎJD Milwaukee 
avc. 9 

POTRZEBA dobrych mężczyzn, do- 
bra zapłata. 1408 Cortland ul., blte- 

ko Southport. S 

POTRZEBA doświadczonych modnia 
rek i dziewcząt do kopiowania. Tak- 
ż': do nauki, zapłata podczas nauki. 
Stała praca i najwyższe ceny płacono 
S. N. Robbins Co., 56 K. Randolph 

POTRZElBA pierwszego maszyniarza 
i prasownika przy surdutach. l-o2 

Cleaver ul. 

POTR/iKBA polskich molderów któ- 

rzy niogg. mówić, czytać i pisać po 
angielsku, jako detektywów. Duża 
zapłata. Z losić się lub pisać do Mr. 
Kirk, 4 0 N. Fiftli ave. 8 

POtRZHBA dobrego krawca pisać, 
lub pr2vjechać. 38 0 4 Ccdar ul. — 

Indiana Harbor, Ind. T. Tomczak, 
8 

POTRZEBA dziewcząt przeszło 1Π 
lat do wyuczenia sie cementowania 
deszczowych plaezczv. Dobra zanla- 
ta. podczas nauki. ΖΉοβιΥ· si« zaraz. 

Rosendwald and Weild, 213 So. Cur- 
tis ul. 9 

POTRZEBA dziewcząt do mvcia stat 
kńw. Niedziele wolne. A. Weiss Co.. 
176 W. Adams ul. 8 

POTRZEBA dziewcząt do leVkioj do- 
Pio^-ei rohnty. 2309 Thomas ul., — 

C. Newiand. 9 

POTRZEBA 2oh meżc7.vxji do robofr 
na nodwćr/u starego żelaztwa. 662- 
S· Halsted ul. 8 

POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa- 
bryczne? rnbotv. Zgłosić sie pnr. 720 
So. Wabash ave. 9 

POTRZEBA doświadczonych strvne- 
rek. dobra zapłata. H. B. Franklin, 
and Co.. 227 W. Austin ave., róp 
Franklin ul.. 1 blok na północ od 
Kinzie. 9 

POTRZEBA chłopca do ofisu musi 
dobrze rozumieć przy telefonie. -— 

«4 fi w North ave. Northwestern 
Iron Works. 8 

POTRZEBA dziewcząt do mvoia stat 
ków, dóbra 7*nlata. 14·Γ>6 Milwau- 
kee ave. y Western Luncli Room. 

9 

POTRZEBA 20 dziewcząt do fachu 
..c-asing' moea być doświadczono lub 
mo»a si<» wyuczv£ tego fachu. Zelo- 
sić sie 2700 Wabash ave. S. Oppen- 
heimer and Co. 8 

POTRZEBA dziewcząt do prasowa- 
nia dziewczęcych sukien. 1323 W. 12 
ul. S 

POTRZEBA balwierza zaraz na sta- 
łe. lub na wieczory. 3252 S. Mos-- 
pratt ul. S 

BALWIERZA potrzeba. 121S West 
Chicago ave. 9 

POTRZEBA do szveia szewkôw przy 
spodniach. 1121 Milwaukee ave. —· 

wchód z Cleaver ul. 8 

POTRZKBA do przyszywania guzi- 
ków przy męskich surdutach. 1610 
X. Robey ul. S 

ΧΑ SPRZEDAŻ pronerta albo wydaie 
rżawię piekarnię blisko kościoła św. 
Wojciecha. Pnr. 1630 W· 18ta ul. 8 

POTRZEBA kobiety do prania. M. 
Goldstein. 2105 ΛΥ'. Division ul. 

POTRZEBA 25 doświadczonych ope 
ratore!; pizy sukniach. Dobra zapla- 
ta, stała praca. Zgłosić się 1355 Mil- 
waukee ave· 9 

POTRZEBA doświadczonej kelnerki 
do rustauracyi, dobra zaplata. 2652 
W. Division ul. Π 

POTRZEBA wykończarek przy spó- 
dnicach i sukniach. Moll and Kuper- 
smith, 1542 Milwaukee ave. 

POTRZEBA kobiety do mycia naczyń 
1059 Milwaukee ave. 8 

POTRZEBA sprzedawaczy lotów na 

pensyę i komisowe. Zgłosić się o go- 
dzinie 9tej rano, J. Bogucki, — E. 
P. Mclntosh and Co., 106 N. La 
Salle ul. 9 

POTRZ«EiBA doświadczonego ..Tally- 
man" w składzie budulcu. Prairie 
State Lumber Co., 2201 S. Loomis 
ul. 9 

POTRZEBA pomocnika do apteki.— 
2759 — 22ga ul. 11 

POTRZEBA pokojówek do jednych 
z wielkich pierwszorzędnych hoteli. 
Dobra zapłata, pokój i wikt. Zgłosić 
sio do pokoju 1829 Ilotcl LaSalle, 
Madison i LaSalle. 13 

POTRZEBA do .flaps', ,welt' i do 
robienia kieszeni i robienia podszew- 
ki przy surdutach. 1648 Haddon av. 

róg Paulina, u góry. 

POTRZEBA silnego chłopca do posy- 
łek w hurtownyni zakładzie krawie- 
ckim. Goldstein — Harris and Guth- 
man, 164S Haddon avc. ,róg Pauli- 
na. u góry. 

POTR7FHA MłX>T>FGO SIT/VEGO 
CKfOWTEKA. ZOłOSTC^ SIK DO 
AT»M. DZIENNIKA CHICAiiOSKIK'- 
GO. 9 I 

POTRZEBA cłopca do nauki y ap- 1 

tece. 16 lat. — 1956 Armltage aVe. 

POTRZEBA fastrygartk do robienia 
spodni i do fastrygowania spodni. — 

Royal Tailors, 731 S. 5th ave. 10 

POTRZEBA dziewczyny do mycia 
statków. 1068 Milwaukee ave: 

POTRZEBA do garntrowanta 
ZAMÔWIEJV MODNIARSKICH 

DO ROBIENIA KAPELUSZY. STA- 
ŁA PRACA. ZGŁOSIĆ SIE ZARAZ 
DO OFISU SUPERINTEN DENT A. 

WIEBOLDTS, 
MILWAUKEE I PAULINA UL. 

CZY POTRZEBUJECIE CHŁOPCA 
DD 14 tiO 17 LAT DO POSYŁEK. 
DO FABRYKI, NA WÓZ LCB NA 
FARMĘ, TELEFONUJCIE FRANK- 
LIN 3015 — LOCAL 70, A PAN 
Śleszyński przyśle wam od- 
powiedniego CHŁOPCA. ADRES: 
1007 COÛNTY BLDG.t CHICAGO 1 
[LL. 

PRACA. 
ΡΟτΚΖΕΒΛ. kobiety do prania. 2105 
W. Division ni. 

POTRKKBA balwierza na stale. — 

S TU 5 Commercial are., So. Chicago. 
11 

POTRZEBA -mężczyzny do pracy ja- 
ko fonnana, który^na fach przy par 

lorowycli meblach. musi być starszy 
mężczyzna î żonaty. Polak, władają- 
cy angielskim językiem. 'A małym 
kapitałem, może być przyjęty Ίο 
spółki. Zgłosić się cło adm. Dzień. 
C hica gos kiego. 0-11 

POT ΠΖ Κ ΒΛ DZlKtVCZAT I KOHIKT 
1Μ » JiKKKIEJ KABRVnÎNM PRA- 
CV. DOMK A Z APŁATA NA IM M ΖΛ- 
tkk. z<;łyOsić się zakaz. .i. v,r- 
SKMMtATH, 21WH ΝΪΛΤΟΝ' AYK. 

11 

POtRZKBA cztprerli doświadczonych 
..press rooni" nięwzyzn, 3l'%c na 

godzinę, '//zlori,« się do Independent 
Tacking Co.. 41sza i ITalsted ul. 0 

INTKLIGEN'TXA panna lui) pani 
mówiącą płynnie w języku polskim 
i angielskim, może dostać posadę z 

rajwiekszi*. polska firma realnoicio- 
jako aeentka. William Zelosky. 

and Co., 4829 Milwaukee ave. 11 

POTRZEBA starszej niewiasty do 
pilnowania dzieci. 2153 Clybourn av. 

9 

POTRZEBA panny polskiej która u- 

Triejętnie umie nisać na maszynie. — 

1624 S. Ashland ave. 13 

POTRZEBA stelmacha do robienia 
wozów. 1321 W. Division ul. 

POTRZEBA doświadczonej sprzeda- 
waczki w składzie departamento- 
wym, dobra zapłata. IGI7 W. Chi- 
cago ave. 14 

POTRZttSBA dziewczyny do domowej 
roboty, mała familia. 1732 N. Wood 
ul. Zgłosić się w groserni. 8-11 

POTRZEBA dziewczyny do mycia 
naczyń, dobra zapłata. 111S X. Ash- 

land ave. 9 

POTRZEBA .piecers* i kieszeniarek. 
1138 Larrabee ul., 3cie piętro, w 

POTRZEBA doświadczonych dziew-- 

czgt przy fartuchach. 1915 W. Divi- 

sion ul. 14 

POTRZEBA szlifierza. American 
Saw and Tool Works, 2431 W. 14 

ul., Chicago. III. 

POTRZEBA kowala. American Saw 
and Tool Works, 2431 W. 14ta ul. 

Chicago, 111. 

POTRZEBA do mj'cia okien. Ameri- 
can Saw and Tool Works, 2431 W. 

1 41ίΐ ul.. Chicago. Tli. 

POTRZERA (?) bejlowania w skła- 
dzie starych rzeczy. Stała praca, do- 
bra zapłata. 1820 W. 14ta ul. 8 

POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa- 

brycznej roboty. Ontario Warehouse 
Co., Ontario 1 Kimgsbury ul. 8 

POTRZEBA mężczyzn do pokoju 
frachtowego wysyłek 

Do pakowani i odbierania w departa- 
mencie wysyłek. 

Zglasu: się do departamontu pracy. 
SEARS, ROEBUCK AND CO. 

11 

Młodych mężczyzn. 

Do zbijania pudeł. 

Przylepiania tykietów. 

Pomocy w introligatorni. 

I ogólnej fabryernej roboty 

Zgłosić się do biura pracy. 

SEARS, ROEBUCK AND CO. 
11 

POTRZEBA doświadczonej fcobietv 
do part υ η kowania szmat. 1505 Austin 
ave- 

8 

POTRZEBA operatorek, kieszeńiarek 
przy ..custom' spodniach. 61Κ W. 

Lim ul·. 1 blok na południe od Di- 

■v.'sion ul., blisko Larrabee ul. 8 

POTTf7FR* FÏYTS7FRFK I DO FA- 
STRYGOWANTA D'ITR OKOŁO 
ΠΛΛίΤΟν PRZY MESKfrH 8FRDU- 
"HH. DOBRA ZAPŁATA I STA»A 
PRACA. B. KrPPFYHEIMKR A\D 
CO., 22ea » WESTERN AVE. H 

POTRZEBA .piecers' .sergers' i kle- 

Kzeniarek, takers' I dziewcząt do ro- 

bienia .bottoms' na maszynie w fa~ 

tryce spodni. Briebe and Rogovskv, 
833 W. Jackson boul., róg Green u'. 
Tnie piętro. 8 

POTRZEBA poliszerôw do ram. — 

Mueller Bros.. 2641 W. Polk ul. 10 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
torek przy spodniach. Stała praca, 
iobra zapłata. 1515 Milwaukee ave. 

S 

POTRZEB Κ doświadczonych opera- 
torek na maszynie. Empire Knitting 
Mills, 154 Whitting ul. 8 

POTRZEBA mężczyzn i kobiet do 
sbierania cebuli w naszej 700 akro- 

wej farmie w Chicago, płaca od sztu 
ici, dobra zapłata co dzień. Zgłosić 
się g>otowi do pracy o 6:30 rano. — 

Budlong Gardens, 5224 Lincoln av. 

11 

POTRZEBA pierwszej klasy szewca. 

)56 Belmont ave. 8 

30tRZEB\ silnego mężczyznę do 
obot/.'Boston Wet Wash Laundry, 
nasi -umieć czytać i pisać po angiel- 
iku. 2439 W. North ave. 10 

-TRZEBA doświadczonych lub nie 
[oświadczonych dziewcząt w fabry- 
e czyszczenia i farbowania. Kraus 
3ros. Laundrv Co., 3517 Madison ul. 

9 

PRACA. 

POTRZEBA robotników 
na podwórzu, w naszej 
fabryce na 15tej ulicy i 
S. Canal; i na 15tej i S. 
Rockwell ul. Zgłosić się 
do biura pracy Crane Co. 
40ta i S Kedzie. Ave. 
POTRZEBA ..Warner f Swasey, Lib- 
by and Jones and Tanason" operato- 
rów. Foote lîros., Gcar and Machine 
Co.. L'10 N. Carppnter ul. x*x 

POTRZEBA balwierza. Stała praca. 
l'iOO W. 22ga ul. 10 

POTRZEBA dziewcząt do mycia stat 
ków wrestauracyi, dobra zapłata·— 
26Γ»2 W. Division ul. 10 

POTRZEBA dziewcząt do nalepiauia 
nalepek i do mycia szklannycb na- 

czyń. Zgłosić się pnr. 440 W. Onta- 
rio ul. Barrett and Barrett. 10 

POTRZEBA papierników do moldin- 
ku do ram. L·. I. Hersha Mfg. Co., 
2000 Carroll ave. 11 

POTRZEBA poliszerów (polishers) 
do mahoniowych moldingów. L. I. 
Hersha Mfg. Co., 2000 Carroll ave. 

11 

POTRZEBA dobrych maszyniarek 
do całych spodni, także dobrych kie- 
szeniarek, dość roboty. 1523 N. Ash- 
land ave. 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty, dobry dom. Jedno dziecko. — 

Niema żadnej opozycyi. 4500 Lyn- 
dale ul. 

POTRZEBA ..tackers" i do przykra- 
wania kieszeni przy spodniach. Pil. 
Priée, Ki 4 S Haddon ave. j Π 

ORCAXISTA poszukuje posady — 

łaskawe zgłoszenia do adra. Dz. Chic. 
30 

Κιιηηο î Snrzedaż. 
ΧΑ SPRZEDAŻ skład cukierków. — 

902 Elston ave. 11 

ΧΑ SPRZEDAŻ dom murowany. 4-4 
pokoje, blisko Humboldt Pk. -626 
Evergreen ave. 8 

Ε XTAR. 
Soaa Fountain z lustrem jak nowe i 
4 ,'fchow cases', za $35. — 1204 W. 
Huroc u'.· 9 

XA SRZKDAŻ kwiaciarnia i ,.Green 
Ilouse". 749 Huron ul. 9-11 

NA SPRZEDAŻ południowo-zaehod- 
ni róp na Huron i Wood ul· G fletów 
i 3 skladv. Zgłosić się do grosemi. 

9-11 

Dwie Taniości. 
300 akrów dobrej ziemi, farma. 200 
pod pługiem, reszta las. pastwisko, 
10 akrów sadu, dobre zabudowania, 
40 sztuk rogaeizny, ." koni, świnie, 
kury i cała rolnicza maszynerya i 
zbiór. Zamienię za rhieagoski mu- 

rowany dom. Podróż kosztuje ?L'.50. 
HO itkrown farma. około 60 pod płu- 
giem. reszta las i nastwlsko. dobra 
ziemia, do'>re zabudowania, 14 sztuk 

bydła. 4 konie, świnie i kury. cała 
mas7vnerva rolnicza; zamienię za 

chicagoskie properta. Podróż kosz- 
tuje 7.ÏC. Zełosb" s?p do ll<ManA 
Jasiid^s, 2015 V. Robev ul· 

S-10-11 

BARGAiX— $4.5nn — β ΓΛ-'indro- 
wv automobil sorzerfam za SSâO. — 

".vv automobil sorzoilam za —— 

P.ońl χ. Hnralîn ave. lsze piętro. — 

Albanv 8-9-11 

N'A SPRZEDAŻ zakład krawiecki czv 

szczenią i farbowania w po'skiei o- 

kolicv. 7. powodu wojskowości. 145R 
W. Erie ul. 9 

y V SPRZEDA# nowv bndvnek. 8 fle- 
tów. rontu ?2100. Gotówki SôOflfl — 

reszto na sprzedaż. Zgłosić się do ba- 
sementu. 10 

SPTÏflEDAM S bardzo ładnych lot za- 

raz nn południe od miasta Chicago, 
blhko linii tramwaîowei. Polski ko- 
śe'ół. kilka wielkich fabryk, które 
płaca bardzo dobrze. Snrzerlam 
wszystkie nieć lot za $345. Gotówka 
lub rii miesięczne splatv. Czysty ty- 
tνϊ· Ziemia dobra na warzywa. 

Leon FVł«**1l»wlpr. 
V. La^allo ul., 

Telefon Main 204". 11 

F.wnrv. 
W sobotę lico siernnia exkursva do 
( «IndanW najleoszych farm i grun- 
tów w.WIseonsin. Ci. którzy maja 
chęć przyłarrenia Kie do tei grunv 
rn.T.'i si*1 ze'aszaé każdpeo dnia do 
rohotv nołudnla pnr. 1H20 8Γ Ash- 
IaikI ave. 10 

P"7v Parrain. 
Vj POWODU śmierci sorzedani -dom 
4 Dokojowy. lota ti0xl2ô. Cena 
$1200. — $300 gotówki, resztę $10 
miesięcznie. Stein, .Tl40 — 60ty ct., 
Irving Park boul. 

NA SPHZEDAŻ 2 piętrowy dom i lo- 
ta. tanio. Rentu $40 miesiecznie. Ce- 
na $2800. Zgłosii*· sie fio właściciela. 
2gie piętro — 2310 Grand ave. 

— .. il ■ 

NA PPRZFDAŻ 6 pokoiowy murowa 
ny dom. tanio. pnr. 2043 Thomas 
ul., na Helenowie. 

N'A SPRZEDAŻ sV'<łd czvszczenia i 
farbowania. 2153 Milwaukee ave. 

NTA £PR7FDAŻ nowv 2 piętrowy mu 

rowanv dom. póra. kąpiel, gaz. elek- 
tryka. tak samo 3 loty; 2 bloki od 
fnrbykl Crnne. polska parafia bar- 
dzo tanio Zełosić się do J. Lotko, 
4049 S. Kedzie lub do 2542 W. Wal- 
ton ul., 2gle piętro. „ 8-11 

KRAWIECKI interes na sprzedaż. 
1331 W. Chicago ave. 

PIEKARNIA na sprzedaż, dobra o- 
kolica. 1229 W. Huron ul. 

< 

SPRZEDAM lub wymienię grosernie 
— dobra, wyrobione miejsce. 4157 
5. Kedzie ave. 10 

KOŃ na sprzedaż. ZRłoeić się 2126 
Lubeck ul. 10 

Kupno i Snrzedaż. 

Wypożyczam Pieniądze 
— Na Pierwszy i Drufri Morgecz— 

KtipUJK SIORQKCZE, KOTY. 
TAKŻK KONTRAKTY. 

TEOFIL STAN 
0 

1026 Milwaukee Ar·. Telefon Monroe 702 

NOIlTOV FA1IRV W ILLINOIS. 
ZAłiiDKA ZVWVOÎCI ROZWIĄZANA. 

Ula czego tracić czas ! kłopotać Big 
w przepołnionem wlelktem mieście, jędy 
na 1U akrach zloml, tylko 57 mil od Chi- 
cago, blisko Momence, Illinois, inoie- 
c:o osiedlić sic ffdzio powietrze i woda 
si.i najlepsze? Równy prrunt. potowy do 
zorania. Piszcie po inforniacye, gdyż te 

10 akrowe farmy, będą prędko sprzeda- 
ne. John B. Oc Veney and Co. Bank 
Floor, 133 IV. tVn*hIniRfon M. — Da- 
my 1 procent jeśli się nadniieni Dz. Chl- 
caposki. 2G 

SZEWSKI warsztat sprzedam. 6S7 
Milwaukee ave. 10 

GROSERNIA na sprzedaż, tanio. — 

1730 W. Krie ul. 8 

TANIO srosernia na sprzedaż na 

Jadwigowie, muszę sprzedać w tym 
ty rodni u. rienia żadnej opozyeyi. —· 

2122 N. Poweli ave. ,róg Shakespea- 
.e u\e. 4 bloki na północ od Mil- 
waukee ave. 9 

NA SPRZEDAŻ 140 akrowa farma, 3 
konie, 5 krów, świnie i kury, maszy- 
ny i dobra ziemia, 2V2 mile od małe- 
go miasteczka i polskiego kościoła. 

Prodzaje na miejscu. Sprzedam ta- 
nio. Cena $3500. Jan Kowalewski. 
Nekoosa, Wis. 8 

NA SPPZEDAŹ przez młode mał- 
żeństwo $160 parlorowy garnitur 
$30 .ctół f 6 stołków $20 dywany, —. 

..dressers", mosiężne łóżka. $250 
Victrola 7 rekordami $5."», $S00 sa- 

mograjach fortepian $200. używany 
tylko 60 dni. Rezydencya. 3019 Jack- 
son boul, blisko Kedzię ave. 22 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy nowo- 

czesny dom z 2 lotami. 2-6 pokoi l 
góra. bardzo tanio. Zgłosić się pnr. 

514 S. lloyne ave. 9 

SKf.AD cukierków i szkolnych przy- 
borów na sprzedaż. Z powodu słabe- 
go zdrowia. 10S5 Ν. Marshfield av. 

CHCESZ dobry automobil z 1916 r. 

zobacz mój automobil marki Over- 
land. Sprzedam tanio. 1 845 Armitage 
ave. — Armitage 34 39. 10 

BALWIERNIA do sprzedania 2 krze 
sła z powodu wvajdzu — dobre miej 
sce 13302 Brandon ave., Hegewiseh 
111. 24-26-30-31-2-6 

Muszę sprzedać nowy 2 fletowy bryk 
4936 School ul., blisko kościoła. —· 

Xowoczesnv 5 i 6 pokoi, wielka lo- 
ta, blok i pół od dwóch linii tram- 

wajowych. Cena $4900. Gotówki 
$200, reszta tak samo jak rent. A— 
gent 4948 School-Merry 10 So. La 
Salle ul. Pokój 628 —» oiefon 
Fraklin 2038. -ί-7-S-ll 

STATKI r1 sprzedaż. 861 Milwau- 
kee ave., 3cie piętro. S 

ΧΑ SPRZEDAŻ grosernia. stare wy- 
robione miejsce, za pół ceny kosz- 
tu. Zgłosić się pnr. 1248 Noble ul- 

λ'ΧΧΧ 

Piekarni? sprzedam tanio. Wiado— 
η ość w adm. Dziennika Chicagoskie 
go. 8 

TR/CV pętrowy murowany dom na 

f.przedśz 30x12·". stóp na ładnej ti- 

liry Cena $6600. — 2535 S. St. 

Louis avo. π 

Sprzęty domowe na sprzedaż, z po- 
wodu wyjazdu. 1543 W. Chicago av. 

?płe piętro, z tyłu. S 

ΝΛ SPRZEDAŻ ropowy salon, dobro 
Tiiiejsee dla Polaka w dobrej okolicy. 
ZsrłosM się 1617 W. 21st pl., po go- 

dzinie, 9ej przed południem. S 

POTRZE RA bal wierzą na stale. No- 

ble i Walton ul. S 

$43 NALEŻY sie nam za „storage", 
prawie nowego fortepianu ..Kimball" 
Ktokolwiek zapłaci te sumę to forte- 

Itian bodzie jego. Storage Piano 
House, 1451 W. Madison -ul., otwarto 
wieczorami. 10 

3?™ A. JR. 3MC Α· 
50 skrów· farma pierwszej klasy, — 

70 mil o<! Chicago, dobry budynek, 
3 dobre konie, 6 dojnych krów, 2 

jałówki, świnie, kury, wszystkie 
maszyny, żyto, pszenica, owies, kor- 

na. kartofle: wszystko w najlepszym 
stanie, na zamianę na dom. Zgłosić 
sie zaraz do: 

REAL EŚTATE AGENCY. 
Telefon Armitage 1271. 

959 N. Lincoln Street. 
Mamy ir tej «tronio więcej farm na 

zamiany lub za gotówkę, większych 
i mniejszych, których nie ogłaszamy. 
Interesowani ιηοκ* bię z«łaazać oso- 

biście lub listownie na powyższy a- 

dres. β 

NA SPRZEDAZ grosernia I buczer- 

ria tanio. Telefon Armitago 274. 
6-8-11 

POTRZEBA prelegenta do prowadze- 
nia wykładów popularno-naukowych 
przy instytucyi oświatowej. Zgłosze- 
nia adresować: Oświata i Szkoła, — 

P. O. Box 549. Chicago. III. 4-8 

Każdy Kto Chce Szybko 
( dobrze zmienić awôj dom, farm*, lo 

ty lub interes, niech ale zgłosi lub 

pleze do starej firmy 

L. S. STANKIEWICZ 
1450 W. Chicago Ave, 
DOM i dwie loty na sprzedaż. 1412 
Central ave.t Cicero. 10 

NOWOCZESNA 6 pokojowa rezyden- 
cya na sprzedaż, gaz. elektryka 1 pa- 
SPRZEDAM grosernię na Annowle, 
1241 — 56th ct., Cicero- 10 

3PRZEDA groeernię na Annowle — 

bardzo tanio. Wiadomość w Dzień.ι 
Chicagoskim. 

SPRZEDAM albo zamienię nowy 
tnurdwany dom z dobrym salonem, 
ι powodu choroby. Adres w adm. 
Dziennika Chicagoskiefgo. 

2 LOtY wypłacone w mieście Gary 
zamienię na automobil albo interes 
Kisyk, 1065 Milwaukee ave. 

PIEKARNIA na sprzedaż w polskiej 
jkolicy. Adres w adm. Dzień. Chica- 
joHkiffo. 9 


