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Szwajcar ο Sprawie 
Polskiej. 

Dnia 3go kwietnia, wybitny pu- 

blicysta francusko-ww»jcarski p. 
William Martin poświęcił odez- 

wie prowizorycznego rządu ro- 

syjskiego do Polaków, na szpal- 
tach dziennika „Journal de Gene- 
ve.*' wstępny artykuł, zasługują- 
cy ze wszcchmiar na baczny u 

wagę polskiej publiczności. Ar 

tykuł rozpoczynał się szeregiem 
stwierdzeń, świadczących pochle- 
bnie i wymownie o objektywiź- 
mie i bezstronności autora. „Wo 
bec zdumiewającego tryumfu ro- 

syjskiej demokr. — pisał u wstę- 
pu p. Martin — Polska pozostała 
pr ez chwilę w zdumieniu, jak 
gdyby niepewna i zaskoczona. 
Przełom ów otwierał drogę tylu 
możliwościom najnieprawdopodo- 
bniejszym i z drugiej znów stro* 

nv Rosyanie wszelkich stronnictw 
tak wiele Polakom przyczynili 
rozczarowań, iż dziwić się nie na- 

leży. żc Polacy ze swej strony o- 

bawiali się manifestować radość, 
być może. przedwczesną. Xa do- 

miar, sami szefowie rewolucyi 
rosyjskiej nie budzili w Polakach 

zbyt wielkiego zaufania. P. Mi- 
l:ukow naprzyklad, przemawia- 
wiając w imieniu swej party i dal 

kilkakrotnie wyraz poglądom 
bardzo wątpliwym, które wzbu- 

dziły w Polsce żywe i słuszne nie- 

zadowolenie. Lecz wypadki i idee 
— dodaje p. Martin — mają logi- 
kę silniejszą, niż logika ludzkich 

umysłów. Począwszy od ôgo li- 

stopada. sprawa polska stała się 
«lia Rosyi groźnein niebezpie- 
czeństwem. Armie rosyjskie oba- 

wiały tif zaatakować Niemców w 

Polsce, aby tem nie wywołać ru- 

chu zbrojnego w Królestwie. O- 
kolicznoic ta ułatwiła Niemcom 

niesłychanie manewrowanie woj- 
skowemi rezerwami i sprawiała, 
/e ogólna sytuacya wojenna by- 
ła taka. jak gdyby armia polska 
egzystowała i pozwalała Niem- 

com na znaczne degarnizowanje 
frontu wschodniego. Sprawa pol- 
ska stawała się przez to już nie 

tylko problemem rosyjskim, lecz 

kwesty^ wojskowo-polityczną do- 

tyczącą z bliska całej koalicvi. 
Nieraz mocarstwa zachodniej Lu- 

ropy zwracały na to uwagę Miko- 
laîa II. Lecz interesy ustroju pań? 
stwowego, silniejsze niż interesy 
narodowe, sprzeciwiały się słusz- 

nemu i decydującemu rozstrzyg- 
nięciu sprawy polskiej. Wiado- 
mo. jak trudno jest wszelkiej dy- 
nastyi zgodzie sie na uszczuple- 
nie terytoryum państwowego. 
U iadomo, jak dla wszelkiej auto- 

kracyi niebezpieczną jest rzeczą 
faworyzowanie wolności u sąsia- 
dów. Zresztą, tysiące rosyjskich 
urzędników, wygnanych z Polski 

przez Niemców, zatrzymanych 
zostało na dawnych stanowsikach 
Oni to wszelkiemi siłami starali 

się przeszkodzić oswobodzeniu 
Polski i z ich· przedewszystkiem 
winy wszystkie obietnice cara 

dotyczące Polski, pozostały na· 

wskroś bezpłodnemi. Rewolucva 

rosyjska spowodowała radykalną 
zmianę svtuacyi. Wolna Rosya 
i'ie potrzebuje się w żadnym ra- 

zie obawiać polskiej swobody. 
Nie btdzie się ona również wahać 
ani chwili ze zniesieniem polskiej 
biurokracyi, ponieważ jako zada- 
nie pierwsze i zasadnicze posta- 
wiła sobie ona zniesienie biuro- 

kracyi w całej Rosyi... Wreszcie 
— dodaje p. 'Martin — obowią- 
zek wdziczności wobec mo- 

carstw zachodnio europejskich, 
których skuteczne, moralne popai 
cie ułatwiło tryumf rewolucji 
skłonił ostatecznie rosyjskich li- 
herałów do dokonania w ciągu lc 
*:ni tego, na co rząd cesarski przea 
całe lata nie mógł i nie chciał si* 

zdobyć." 
Zaznaczywszy jąlf wielką jesi 

różnicą pomiędzy mizernyn 
pseudo niepodległościowym ak 
tem niemieckim z ôgo listopada 
a pikną wolnościową rosyjsk; 
proklamacyą, stwierdziwszy, ii 

losyjski rząd prowizoryczny czy 
nj „mistrzowski krok polityczny" 
p. .Martin formułuje jednak maler 
kie zastrzeżenie. „Rosya odro- 
dzona — pisze — rozumie dosko 

nale. że nic dość jest ustalić za 

chodnie Polski granice, na kto 

rych bliższe określenie dopierr 
rozwój wojennych wypadków 
będzie mógł pozwolić. — trzeb: 
również wyanaczyć granice 
wschodnie, granice terytoryalnt 
polsko rosyjskie... Mówiąc c 

owej ważnej i druźliuej sprawit 

gïanic terytoryalnych, rosyjski 
rząd tymczasowy, wierny demo- 

kratycznym dogmatom, pragnie i 

zastosować w tym względzie za- \ 

sadę narodowościowej większoś- 1 

ci. Wydaje nam się jednak, iż 

system ten nie jest najlepszym | 
gdv chodzi o stworzenie państwa, ] 
dla którego dostęp do morza, jako 
też posiadanie pewnych placó- 
wek ekonomicznych jest warun- 

kiem „sine qua nono'' już nie tyl- 
ko rozwoju lecz wprost samej eg- ( 

zystencyi. i 
« 

Powołując się jednak na loja— f] 
lizin i poczucie sprawiedliwości, ; 

jakiego wiele już dowodów do- 1 

starczyła odradzająca się Rosya : : 

jej młody rząd. szwajcarski pu- 1 

blicysta wyraża pewność, że z ^ 

..łatwością dojdzie się do porożu- ; 
mienia, które pozwoli na dokona \ 
nie w zasadniczych liniach grani- 
cznych pewnych zmian, dyktowa- ] 

tiych ekonomicznemi wymagania- j 
mi i koniecznościami.*' 

Omawiając sprawę przyszłych 
stosunków rosyjsko-polskich ρ 1 

Martin pisze: „Formułka ,,s\vo- J 
bodnej unii wojskowej*' nic po- ^ 

winna budzić zbytnich obaw an: ! 

niepokoju. Linia Wisły ma dla 

Rosyi tak wielkie znaczenie stra- 

tegiczne, że żaden rząd rosyj>ki ■ 

nie może się jej zrzec bez wyma- 

gania w zamian conajmnicj gwa- 

rancyi neutralności ze strony są- 
siedzkiej Polski, /resztą nic trze- 

ba zapominać, że Niemcy stawia- « 

ją Polsce w tym względzie dale- 
ko cięższe warunki i daleku idą- 
cc formułują wymagania. Poza- 
tern, sama już proklamacya rosyj- 
skiego rządu prowizorycznego, 
powołując się,w sposób niedwu- 

znaczny na umowę z Francyą i < 

zachodniemi mocarstwami, dostar 
cza w ten sposob gwarancyi, ze I 

owa unia wojskowa nie będzie 
mogła w żadnym razie posłużyć 
pretekstem do przyszłego podstę- 
pnego ubezwolnienia (asscrwisse- 
nicnt) Polski. Wprost przeciw- 
nie, z proklamacyi wynika jasno, 
że rząd rosyjski uznaje w sposób 
pośredni lecz wyraźny.— między- 
narodowy charakter sprawy pol- 
skiej — i gwoli rozwiania w tym 
względzie wątpliwości — Fran- 

cya, Anglia i W łochy, a niezadłu- 

go może i Stany Zjednoczone po- 

twierdzą i zagwarantują solennie 

proklamacye rosyjskiego rządu 
prowizorycznego." 

Kończąc swój piękny i pełen 
arcysłusznych uwag artykuł, p. 
Martin wyraża pewność, że „ca- 
ła Polska, od Bugu aż do Odry, 
od Karpat aż do Bałtyckiego mo- 

rza" przyjmie z radością i z entu- 

zvazmem odezwę i apel odradza- 

jącej się Rosyi." 
„Polacy — pisze szwajcarski 

publicysta, są dziś świadkami rea- 

lizacyi swych przepięknych ma- 

rzeń stuletnich, — marzeń w kto-, 
re oni jedni tylko na całym świe- 
cie niezłomnie, bohatersko wie- 
rzyli. Ich niezmordowane wołanie 
cf wolność rozbrzmiało dziś na 

cztery strony świata, jak trąba 
archanielska; wszystkie przeszko 
dy i zapory padają z hałasem ; 

republiki i cesarstwa rywalizują 
w obietnicach wolności i wyzwo- 
lenia. Na zakrwawionym hory- 
zoncie Europy świta wreszcie zo- 

rza odrodzenia w swobodzie i w 

sprawiedliwości." 

Krewnym î znajomym doao- 
elmv tę smutny wiadomość lż 
najukochańszy maż, ojciec ! 
brat nasz 

Ś. P. 
Stani>la\v Pluciński 

członek Tow. Dw. Kordeckiego 
no. 849 Z. lv. L., pożegnał się ι 
tym światem, przez nieszczęśli- 
wy wypadek, w sobotę, duia 10 
września, o godzinie lezej po- 
południu, przeżywszy lat 37. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 
dę. dnia 19go września, o godzi- 
nie 9tej rano. % domu żałoby ρ 
nr. 2-46 Rhine ul., do kościpl^ 
św. Jadwig!, a stamtąd na cmen 
tarz ćw. Wojciecha. 
W smutku pogrążeni: 
Antonina, żona; Edward, Kia 

ra, Agnieszka, Jerzy, Józef, — 

dzieci; Mich»} Pluciński, ojciec 
— Jan Katarzyna, Tomasz, An- 

toni, Piotr, Jâxef. Anna, Mar- 
garita. bracia 1 siostry. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Oddział św. Moniki nr. 23 Ma- 

cierzy Pilskiej ma swe posłodzenie 
dziś, o godzinie 7:30 wieczorem, w 

hall nr. 4ty. Członkinie sa proszone 
o przybycie, bo są ważne sprawy do 

załatwienia. — Anastazja Jałowy, 

pr«.; Fran. Bieschfre. selfr. prot. 

Z KANTOWA. 

— TO w. św. Wojciecha B. i M. nr. 

>Ut> Zjed. odbędzie miesięczne po- 

ûedzonie w środę, dnia 1'Jgo wrześ- 

lia, o godziuie 7:30 wieczorem, w 

lali zwykłych posiedzeń. Każdy 
■złonek powinien być obecny pfid ka- 

■ą konstytucji. — Jan Gajewski, se- 

kretarz prot., 847 llose ul. 

Drobne ogłoszeni?.. 
^OTRZEBA dwóch porządnych m?ż. 
•ζνζη na mieszkanie. 1362 Dickson 

ii. 

DO wynajęcia I i 5 ~okojowe pomie- 
izkania. 2453 W. Walton ul. 20 

30tRZERA panôv nn mieszkanie. 
!gie piętro, front. 1G41 Division ul. 

JMEBLOWAXY pokój do wynaję- 
•ia. $1.25 tvgodniov o. 68S Milwau- 
kee ave. 20 

ginęła suczka biała French Poo- 

l'e*: znalr.zca otrzyma nagrodę. — 

1712 W. Nortli ave. 19 

Pokój «Ιο wynajęcia. 204 7 Thomas 
ii.. 7. wiktem lub bez. lsze piętro, 
'ront. 

FRONTOWY widny pokój do wyna- 

ęcia z osobnem wejściem, jednemu 
uh dwom. 924 Noble ul., Ccie pię- 
ro. 

■'OTKZEBA inteligentnego pana nn 

nieszkanie. z wiktem η bezdzietnej 
rotlziuy. 1759 Division ul. 

DO wynajęcia 4 pomieszkania, gaz 

ustępy wewnątrz. 1923 N. PauliJia 
jh 1S 

JO wynajęcia 6 pokojowe mieszkanie 
unio za ?!*.. w okolicy Garfiehi 
jarku. Po informucyo zgłosić się Ρ 
tir. l«o4 Dickson ul., do składu. 1S 

Szkoła Angielskiego! 
Trzy miesiące J.V Zapis\ do wieczorne 
<lasv w poniedziałek, środę i piątek oc 

i-mej do lOtej. Dzienna nauka w k£ż 
lym C3Hf.e. \«ro(luwn ΙΙΓ>- .MII· 
inuliff \vf.. blisko Phiction. 

l*iKsz:ukujç braci Andrzeja, Stanisła- 
wa, Jaua i Antoniego Kzeczyckicb—■ 
pocbudzgcyeh z l.ubejskiej guberni! 
powiat Janów z Husko-połskiej. O- 

jtatnlo otrzymała wiadomość od An 
lrzeja. który przebywał w St. I-o«:s 
Mo. Niech sami lub kto inny da znać 
dostrze Karolinie Rzeczyckiej pnr 
15θΟ Adams ul.. Gary,-Ind. 1S 

nfl5TER,CS)5T5TEn w 
[TIY/IFI V M Vinstruko i kroju. d< 
JPAILhA U » ssniiMunia i szycu 
[amskicli ubiorów według najlepszych 
ystetnów. Wyuczcie się szycia własnycl 
ibiorOw i zaoszczçdzcie pieniędzy, za 
lie wielkim kosztem. 

KUKSA DZIUK Ν Κ 1 M I KCZOUNE 
J. KASMt'KA, Cryai'xiat 

M AST Kit DUSIGMNU SOHiXM, 
l»okó« ll(j-l|N — 1 IN \. |,a Sîillc St. 

naprzeciw ko ratusza miejskiego. 

M 
w 

\a,islat>/-a i Najnicksza 

SZKOLĄ 
Języka Angielskiego 

1311 W. CHI ('AGO A Vii. 

otwiera kurs języka angielskie 
Z w tych Uniach. Każdy /. do- 
•»r:i hgi i^ może r/,ę tutaj łat- 
w·-» nauczy· nowie, pisać i czy- 
taO Γ·ο ansioVû.u. 

Zgłosić się (Ιο: 
l.lllOMàlt Hfi.\RV8ZE\V8ivI, 

Nauczyciel, 
loll W. CHICAGO AVE. 

SZKOŁA TAŃCÓW 
ST. MUSIAŁA 

'od Nr. 1182 Milwaukee Ave 
i Piętro na Lewo. Lekcyo «il 

>y\v»ją sit^ w Środy i Soboty < 

i-niej wieczór. Zapisy w szkole 

POTRZEBA 2eh panów na mieszka 
aie. 1421 Augusta ul. 

[lice Avyna.jijć próżny skład, kłórj 
jest dobry na grosernię i buczernię 
Adresować listownie Dziennik Chi 

cagoski T. B. li 

Pokój frontowy do wynajęcia. 1101 
S'oble ul.. 3cie piętro. 
■»-'■■■■ 1 1 '·■■ ■ 

DO wynajęcia stare miejsce dla mlp 
rzarza lub ekspresmana. Mieszkani< 
I stajnia, na Winchester ave. Zgło 
3ić się 815 X. Winchester ave., L'gi< 
niętro. 

SIEWIASTA w średnim wieku po- 
szukuje domowej roboty przy małe 

polskiej famiHi. jestem obeznana ; 

kuchnią. 1451 W. Superior ul., 2gii 
f)!etro. w tyle. przy kościele śś. Mlo 

izianków. li 

pi? A Γ Ą 

POTRZEBA do fastrygowania dziui 
jkolo ramion, oraz dziewcząt du un 

tej rcęznei roboty przv męskich sur 

Jutach. 103»; X. Ashland ave., 

piętro, w tyle. 

POTRZEBA starszej niewiasty do pi 
nowania dziecka. 1531# Clarinda ul 

1S-2Î 

POTRZEBA kobiet lub mężczyzn d< 

przebierania wolny. Stalą praca, do 
bra zapłata od sztuki lub aa tydzień 
1452 Blue island ave. 2< 

POTRZEBA^chłopców. 1711 N. Cami 
beli ave. 1! 

POTRZEBA moeneeo chłopca w gri 
serni. 1442 Milwaukee ave. 

POTRZEBA doświadczonej dziew 
cavuv do prasowania w składzie czy 

szczeniai prasowania. >Vm. Kraut- 
wein. 1543 N. Lawndale ave. 2\ 

POTRZEBA do robienia dziur ręczni 
do łizewków i do robienia kieszen 
przy kamizelkach. 1233 X. Aghlaiu 
ave., 3cie nlętro, w tyle. 1! 

11 ■ 1 1 1 11 

POTRZEBA chłopca do posyłek. — 

1233 X. Ashland ave.f 3cie piętrc 
W tyle. 

POTRZEBA PO ROBIENIA DZIU- 
REK -RPCWXIE PRZY MÇSKICï 
surdutach. DOBRA ZAPLATA,- 
STAŁA PRACA. B. KUPPENHEI 
MER A NP CO.. B!.i>OMIVCPAlJ 
BD. I I.INCOIA UL Hcie PIĘTRA 

♦ 9( 

PRACA. 
POTRZEBA robotników do le- 
jami 27^c na godzina, na 

początek, także 10% nadwyż- 
ki płacimy extra co miesiąc. 
Zgłoście się do Biura Pracy 

■ Crane Co. 40ta i S, Kedzie Av. 
POTRZEBA dwu dziewcząt do my- 

cia statków. $10 tygodniowo i jedze- 
nie. Kiems Cafeteria, 026 Irving Pk 

boul., blisko Broadway. 19 

| POTRZEBA balwierza na wieczory. 
! Soboty i niedziele. 5118 Lincoln ι ve. 

18 

POTRZEBA dziewcząt wyżej i niżej 
j 16 lat. J. Zorn, Erie ul. i N. Oakley 

boul. 22 

POTRZEBA mężczyzn do stałe pracy 
! w zakładzie cebuli. Zapłata co wie- 

j rzór. R. F. Leesley Co., 22ga ul. i 

I Harlem ave. 19 

I 4 \J I 1 UJ L. υ Λ Ul UfeiûJ auvuui »i M 

zaplata, niedziele wolne. 710 W. Ma- 
dison ul. 18 

| POTRZEBA kobiety do mycia naczyń 
niedziele wolne. 739 W. Randolph ul. 

18 

POTRZEBA pomocnika portera. — 

1207 Ν*. Dearborn ul. 19 

POTRZEBA prasownika na szewkl; 
dziewczyny do fastrygowania kenwe- 
su. do szczotkowania surdutów — 

« (brushor). 1910 W. Nortli ave., bli- 
sko Milwaukee avc. 

uemi Ii—ww·»·»» p— 

POTRZEBA inaszvniarek przy spod- 
niach. kieszeniarek. do.szycia pod-- 

■ szewki i obrzucania szewków. 1 f»2Π 

Division ul. 13 

POTRZEBA krawca buszelmana. sta 

la praca przez cały rok. 2S4β Mil- 
waukee ave. 1S 

■ POTRZEBA szewca doświadczonego, 
stała praca, dobra zaplata. 1937 W. 
Chicago me. 19 

! POTRZEBA do robienia kieszeni, — 

{ 1449 W. Chicago ave., wchód na 

j Bickerdike ul. 1S 

j POTRZEBA prasowników przy apo- 
dnicach i sukniach. Zgłosić się zaraz. 
P. Klafter, l."4 S. Market ul., blisko 
Adams ul. 18 

POTRZEBA szewkarza i dziewczyny 
do wycia,gania fastryg przy surdu- 
tach. 1624 North ave. 1S 

POTRZEBA dobrych kieszeniarzy — 

przy surdutach. także do fastrygowa- 
nia kenwesu. 1 4Ii5 N. Ashland ave. 

19 

POTRZEBA kilku iuteligenlych pol- 
skich mężczyzn popularnych i mają- 
cych znajomość do reprezentowania 

■ w sprzedawaniu naszych najnow- 
szych północnych i południowych 
subdywizyi. Duży zarobek. Doświad- 
czenie nie potrzebne, my powiemy 
wam jak sprzedawać. 

Zgłosić się przepołiidnicm 
Wm. II. liritipn, 

.SIS I irst \ationnl Bank Bldg. 
Mr. lierry. 

Randopb 1Λ. Britigan Tcrracc. 
1S 

POTRZEBA doświadczonej sprzeda- 
wHfzki do składu departamentowego 
1 (i 17-21 W. Chicago ave. 19 

ΓΟΤΗΖΚΒΛ operatorek i w y ko ńc sia- 

rek, stała praca dobra zapłata przy 
sukniach. 1232 N. Paulina ul. 21 

POTRZEBA doświadczonych kiesze- 
1 niarek. Najlepsza zapłata, stała pra- 

ca. tfts piç'ro. 14 27 Carroll ave. 1S 

ΡΟ'ΐ·ΗΖΚΒΛ do obdzierania tytoniu. 
SOt! S. Marshfield ave., z tylu. 18 

POTRZEBA starszej kobiety do do- 
mowej roboty, 1 dziecko. 2129 X. 

1 Hoyne ave., róg Hamburg ul. 18 

> POTRZEBA wykończarck przy „cu- 
Btom" spodniach, które mogą odsta- 
wić najłepfcjj robotę. Dobra zapłata. 
Γ. R. Clauson Co., 179 N. 5th ave. 

"2 

! POTRZEBA robotników 
na podwórzu, w naszej 
fabryce na 15tej ulicy i 
S. Canal; i na I5tej i S. 
Rockwell ul. Zgłosić się 
do biura pracy Crane Co. 

i 40ła i S Kedzie. Ave. 
1 | CZY POTRZEBUJECIE CHŁOPCA 

OD 14 DO 17 LAT DO POSYŁEK, 
ino FABRYKI, NA WÓZ LUB NA 
FARMĘ. TELEFONUJCIE FRANK- 
LIN 3015 — LOCAL 7», A PAN 
ŚLESZYŃSKI PRZYŚLE WAM OD- 
POWIEDNIEGO CHŁOPCA. ADRES: 
1007 COUNTY BliDG., CHICAGO 
ILL. XD. 

POTRZEBA balwierza na wszystkie 
1 

wieczory, sobota i niedziela. 808 
X. Wood ul. 1S 

POTRZEBA chłopca do posyłek i do 
; nauki drukarstwa. Cornell Press, — 

115 E. South Water ul. 19 

BIORĄ PRACY. 
BEZPŁATNE STANOWE 

MLHO STKĘC/KN. 
(ILLiKOii FREE EMPLOYMENT 

OFFICES) 
526 So. Dearborn str. 

ma do rozdania tysWjce zatrudnień 

wszelkiego rodzaju robotnikom i rxe> 

mieslnikom, tak mężczyznom jak i ko 

bietoin, tuk w Chicago juk i poza mia 

steiu. Obsługa zupełnio bezpłatna tak 

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

biuro etręczy pracę. Zgłaszać się moi 

aa pod powyższym adresem osobiście 

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

popołudniu. Telefon; Wahash 8U30 

PRACA. 
555B5555555S 
POTRZEBĄ 

Molderdw 
Malleable Beuch albo air 

Squeżer uowy furuace do- 
piero oo wstawiony. 

1 godzina jazdy od Chtoago 
tramwajem lOceutów. 

Millaeble Iron Co. Hammond, Inil. 

POTRZEBA dziewcząt do szycia rę- 
cznie przy sukniach, doświadczenie 
nie konieczne, mówimy po polsku. — 

Lipson Bros.. 358 W. Madison ul. 
Pokój 311. 15» 

POTRZEBA do przyszywania guzi- 
ków i do wykończania sukien i do 
szycia futer przy damskich surdu- 
tach i ubrań. Rieskie Kirshbaum and 
Co., 302 S. Market ul., 3cie piętro. 

20 

POTRZEBA do obdzierania tytoniu. 
Stała praca, dobra zaplata. 1427 W. 
14ta ul. 19 

■ « 1 1 

POTRZEB' dziewcząt przeszło lticie 
lat do składu departamentowego. — 

1 ϋ 17-21 W. Chicago ave. 19 
■ 1 II 

POTRZEBA kobiety do mycia naczyń 
w rcstauracyi Handsome. 177 Quinc-y 
ulica. 18 

POTRZEBA operatorek i dziewcząt 
przy specyalnych maszynach na ma- 

łej robocie przy spodniach, dużo ro- 

boty ,rok dokoła. 2141 So. Hoyne 
ave., poludniowy-zachodni róg 21 ej 
pl. 19 

Z łlECiKLKR. n \ WILLI], ILL. 
ΒΛΓΖΝΟΚύ POLACY! 

Czytając różno gazety, dowiaduję 
się. iż. bardzo wielu z naszych braci 
rodaków są be?, pracy. Aby im dopo- 
niódz daję do wiadomości, że w o- 

sadzio DEGELER przy Banville. il!. 
< ;icdlili sie wyłącznie Polacy, którzy 
przez ostatnie dziesięć lat wciąż Idą 
w górę i tel HZ mają pierwszeństwo i 
swoja własna parafie. 

Więc. jeżeli którykolwiek brat Po- 
lak życzy sobie stałej pracy av cyn- 
kowni, (o jest każdego dnia roku, 
niechaj śmiało przyjażdża a robotę 
otrzyma. Zapłata wynosi od $'J do 

$5 — ośmiogodzinna praca. — Wa- 
lenty Czapski, foroman. 27 

POtR-ZKBA kobiety do prania i pra- 
sowania. robotę zabierać· do domu. 
Mrs. J. Kokotek, 901 X. Ilobey ul. 

18 

POTRZEBA maszyniare!c. lekka pra 
ca. Dobra zaplata. 1272 N. Wood ul. 
lsze piętro 19 

POTRZEBA młodego mężczyzny do 
nauki prasowania pzy spodniach i 
do posyłek. 3324 W. Diverse ave. 

18 

POTRZEBA kilku młodych mężczyzn 
1 chłopców do roboty przy zapasie i 
posyłkach. Zgłosić eię A. L. Rąndall 
Co. 72!) N. Wabasb av., 4 piętro. 1S 

PORZE BA chłopców. J. M. and V. 
Weil, 3007 N. Rockwell ul., bliśTco 
Bclmont ave. 18 

POTRZEBA kilku mężczyzn do fabry 
eznej robuty. Zgłosić eię A. L. Rąn- 
dall Co., 729 Wubash ave., lté piętro. 

19 

PO'J'RZEBA do przyszywania pod- 
szewki i wykoóczarck przy damskich 
żakietach i ubraniach. Biermau and 
Bierman, 14 4 So. Wabash ave., 4te 

piętro. 19 

Potrzeba Górników. 
do węgla w Fleeming. Kentucky. — 

Wyłożymy pieniądze na przejazd. — 

Bliższe szczegóły 30 So. Canal ul.,— 
ligie piętro. 32 

POTRZEBA POKOJÓWEK I POKO- 
.l6\VEK 1K> KĄPIELI; DO WIEL- 
KIEGO PIERWSZEJ KLA8V HOTE- 
LI*. DOBRA ZAPLATA, WIKT I 
MIESZKANIE. ZGŁOSIĆ SI Ç DO 
ZARZADCZYXI HOTELI* ΡΟΚΟ.ί 
181i!> — HOTEL LA SALLE. 18 

AER7KA, która zatrudnia wiele 
polskich kobiet i dziewcząt potrze- 
buje kilka więcej do roboty dla ar- 

mii i marynarki Stanów Zjednoczo- 
nych. Polskie dziewczęta któro mo- 

gą przyjechać do Cleveland. Ohio 
moga zarabiać dobrze. Początkujące 
zarabiają $8 tygodniowo. Doświad- 
czone zarabiają od $16 do $25 ty- 
godniowo od sztuki. Ta fabryka mia- 
ła stała prace przez 15 lat. Adreso- 
wać P. O. Box 6S Station D — Cle- 
veland. Ohio. 22 w. 

POTRZEBA fastrygarzy płótna 1 
szewków do fastrygowania kantów 
i buszelmana. Palukantis and Kalet- 
ta. 1 049 X. Hermifage ave.i 3cie pię- 
tro. 18 

POTRZEBA do mycia statków i 
kucharki na drugg rękę. Dobra zapła 
ta. 14 56 Milwaukee ave. 19 

POtRRZEBA stolarzy ("cabinet ma- 

kers^ i ..fitters" w fabryce mebli.— 
3δδ Ν. Ashland ave. 18 

POTRZEBA wykończarzy w fabryce 
mebli. Olbrich and Golbeck Co., S55 
N. Ashland ave. 1S 

POTRZEB dziewczyny albo kobiety 
do ogólnej domowej roboty. 1809 Ń. 
Hermitage ave. 22 

i POTRZEBA starszef niewiasty do 
lekkiej domowej roboty I zaplata.-— 
Musi mówić po angielsku. 1101 Chri 
stiana ave.f blisko Grand. 

POtRZKBA dziewczvny do domowej 
robotv. Musi umieć <rotowa<\ 3100 Ν 
Lawndala ave. 19 

potr/fr* młode! d'ipwrz*ny do 
bawienia dzieci. 746 Keith ul. 19 

poTPvpwA dziewPzvnv do pomorv 
kucharœ. Zgłoajć się do adm Dzien- 
nika Chlcaeoskiego. 18-22 

POTRZEBA niewiasty do pilnowa- 
nia dziecka. 1712 W. North ave. 19 

POTRZEBA piekarza na trzecia rę- 
kę, biszkopty i ciastka. 1839 Thomas 
ul. \ 

POTRZEBA kucharza natychmiast. 
1537 W. 47 na ul. 19 

POTRZEBA do sandpapierowania — 

przy meblaca. Chicago Mission Fur- 
niture Co., 1919 Clyboum ąve. 19 

POtP^EBĄ balwierza na stale. — 

21*54 Ν. Κ o boy -ul. 

PRACA 
POTRZEBA etolaray doświadoaonych 
przy meblach. Zgłosić się 1919 Cly- 
bourn ave. 19 

POTRZEBA do pąkowania mebli.— 

Chicago Miasion Furniture Co., 1919 
Clybourn ave. 19 

POTRZEBA pierwszorzędnego kraw- 
ca do daipskich ubrań. Zgłosić się 
5.511 Broadway, 2gie piętro. 19 

MMV g 

POTRZEBA pomocy w fabryce mło- 
dych mężczyzn tvlko 18c na godzinę 
Dobra sposobność do awansu. Zgłor 
sić sie 2326 W. Lalce ul. 24 

POTRZEBA pomocnika w lejami 
mosiądzu. Agate Brass Fdy, 31 NT. 
Dearbom ul. 

POTRZEBA natvchmiast dziewczyny 
albo starszej kobiety do pielęgnowa- 
nia dziecka. Dolińska. 2614 Iladdon 
ave. 19 

POTRZEBA kieszeniarek przy spo- 
dniach. Meyer and Co.. 843 W. A- 
dams ul. 19 

POTRZEBA do robienia szewków i 
.backs' przy kamizelkach. G 73 "West 
Madison ul. Pokój 203. 20 

POTRZEBA joinerów do 'zbijania 
ram. L. R. Hareha Mfg. Co., 2Θ00 
Cąrroll ave. 

POTRZEBA .rubber' i do politurowa- 
nia ławek od fortepianów. 1225 W. 
Lakę ul. 

POTRZEBA kieszeniarek i flo szycia 
całych spodni. F. Klapp, 1301 Lar- 
rabee ul. 19 

POTRZEBA 4 doświadczonych męż- 
czyzn do mycia oltien. Stąla praca. 
Boston Window Cleaning Co., 418 
Shermąn μΐ. 19 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
czarek przy damskich spódnicach i 

sukniach. Stała pracą. Phillips i 
Gauss, 1258 Milwaukee ave., wchód 
przez sklep. 19 

POTRZEBA do robienia dziurek i 
dziewcząt przy maszynie do męs- 
kich surdutów. 1660 N. Robey ul. 

19 

POTRZEBA wykończarek do przy- 
szywania guzików przy damskich 
płaszczacli. Stała praca. 1355 Mil- 
waukee ave. Ig 

POTRZEBA enemalers i varnishers 
przy małych meblach (furniture). L. 
R. Harsha Mfg. Co., 2000 Carroll av. 

POTRZEBA do bronzowania (spray 
j Ironzers^ przy moldingu do ram. —r 

li. It. Harsha Mfif. Co., 2000 Car- 
roll ave. 

POTRZEBA chłopców do lekkiej ro- 

boty. L. R. Ilarsha Mfg. Co., 2000 
Carroll ave. 

POTRZEBA dziewcząt do lekkiej 
.assembling' pracy w elektrycznej fa 
bryce, dobra pracownia. Stała prąca. 
18.91 tygodniowo od sztuki. Jeffer- 
son Eloctric Mfg. Co., 4 26 S. Groen 
Ul. 

POTRZEBA szewca w składzie obu- 
wia. musi mówić po polsku. y S S G 
Archer. 

BALWIERZA potrzeba wieczorami. 

I stale. 2104 Ν. Leavitt ul. 19 
■■ ■■ > ι. " ) 1 III 

POTRZEBA dobrego rzeżnika do 

składu rzeźniczego. 2281 Grand ave. 
19 

! ■ ■ ■ '...I· 

POTRZEBA 2 malarzy zaraz. 4611 
S. Ashłaud ave. 

POTRZEBA kobiety do mycia naczyń 
Restauracya. 1 454 Milwaukee ave. 

POTRZEBA do (prasowania kantów 
i podprasovkników przy surdutach. 
1648 Haddon avc., 4te piętro. 

■ —■——rmni Γ¥ΠΤ~·"ΤΤΓ|Γ·^ΓΓτιι 

POTRZEBA piekarza na trzecią rę- 

kę. 11749 Michigan ave. 20 

DOŚWIADCZONYCH „feeders", „fol 
ders" i „shakers'. Zgłosić się na 9 

piętro do ofisu superintendenta. Mar- 

shall Field and Co., — Retail. 24 

POTRZEBA 6 mężczyzn i 3 kobiety 
w fabryce kwaśnej kapusty. 30c na 

godzinę. 1619 N. Claremont ave., — 

blisko Korth ave. 

POTRZKRA 35 DZIEWCZĄT opera- 
torek przy spodniach i dziewcząt do 

nauki. Stała praca. Zapłata podczas 
nauki. Roeenwald and Weil, 1521 
Milwaukee ave., ostatnie piętro. 19 

POTRZEBA dziewczyny albo kobiety 
do domowej roboty. 1 465 Tell pl. 

POTRZEBA kobiety do kuchni —· 

krótkie godziny, wieczorem. 1124 

Milwaukee ave. 

POTRZEBA starszej niewiasty do pil 
liowania dziecka. 1 424 Augusta ul. 

POTRZEB V kelnerek. 1734 W. Divi- 

sion ul. 20 

POTRZEBA dziewcząt do małej ro- 

boty i do nauki. 1323 X. Ashland av. 

POTRZEBA kieszeniarek lub kiesze- 

niarzy przy surdutach. 1815 W. Divi 

sioo ni. 
m ■¥— 

POTRZEBA prasownika i dziewczyny 
do krawieckiej roboty, na stałe, w 

Fiat River. Missouri. Adresować —- 

Dziennik Chicagoski pod literami: 
M. F. K. J9 

POTRZEBA Urawea do nowej i sta- 

rej roboty, dobra zapłata 1 stała pra- 
ca. Zgłosić się zaraz. 8424 Purley 
ave., South Chicago, 111. 19 

ORGANISTA-rr saoiotpy, znający do 
brze swoje obowiązki przyjmie po- 

sądę. Adresować: St. Zaremba, ]01S 
Milwaukee ąve.f §o. Milwaukee, Wis. 

19 

POrRZFBA służącej do dwojga lu- 
dzi. 74?" Kinibark ave.. Grand Cross 
ing. Telefop Hyde Park 1824. 20 

POTRZEBA prasownika na maszvnia 
i 2 krawców do raneracyl i niewiasty 
do nomoev. 1610 Belmon* ave., blis- 
ko Lincoln ave. 

POTRZEBA do nakładania kołnie- 
rzy, szczotkowania i fastrygowania 
katnów, podszewki i rçkawôw. — 

1540 X. Ashland ave. 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do znaczenia (label) puszek. 2323 
Milwaukee ave. 19 

POTRZEBA do qelgpiapia do ,.Pa- 
pier Mache" roboty. Stała praca, do- 
bra zapłatą. 1119 ty. Jąckson boul. 

1JI3JLÎ. IJU Al—11 U Λ "IW *1 

POTRZEBA doświadczonej kelnerki. 
?U tygodniowo. 1942 Ifullertoa av. 

Kuono i Snrredaz 

Wypożyczam Pieniądze 
—Na Pierwszy i Drugi Morprecz— 

KUPUJE MOIIOEĆŹE. NOTY. 
TĄ^ŹE KONTRAKTY. 

TEOFIL STAN 
102β Milwaakee Ατβ. Telefon Meoroe 702 

Musze Sprzedać Natychmiast 
lAdny S4ft0 Beethoven fortepian, 10 lat 

jrwar^ntpwąny 7,3. 1125 i |200 Jewel 
Point fonograf z rPKordam! za $60.00. 
Taki· najn^wssseero Etylu meble « ł 

pokój!. Sprzedam razem lub osobno za 

Jak«bąd4 oferty. Używane tylko kilka 
m les 1er ii· 

16 2 O N. Weittrn Αν». 

DOBRY zakład czyszczenia i farbo- 
wania na sprzedaż, tanio. 71* Noble 
ul.' 1$ 

SPRZEDAM pjąno w pierwszorzęd- 
nym porządku. ?85 na wyp^tç. —r 

Paczyński, 1340 N. Ashland ave. 21 

CIEKAWIE taulo musi być zaraz sprze 
dany murowany budynek na 2 pomiesz- 
kania po S pokoi i front parlor. Wszyst- 
ko według ostatnich wymagań. Furnace 
dla każdego pomieszkania. Duży base- 
ment i wszystko potrzebne do prania. 
Lota ΓΪ0 stóp szeroka. Budynek się znaj- 
duje w A\-ond3le na Avers blieko Mil- 

waukee ave. 
F. Ε. Iiaekowslii and Co., 

3537 X. Kedzie Blvd.. 
Bdmont 30. Chietge, III. 

1 w. 

NA SPRZEDAŻ przez młode raaizca· 
żeństwr $160 parlorowy garnitur — 

$30 stół I 6 stoików; $20 dywany, — 

..dressers", mosiężne łóżka, $250.00 
Vîctrola z rekordami $55, — $800 
samograiacr fortepian $215, używa- 
py tylko 60 dni. Rezydeneya, 3015 

Jackson boul., blisko Kedzle ave. 
2 S wrzel. 

OFIARUJĄ NA SPUZliOAŻ 
Meble 7. 7 pokoji muszę spraedać za ja· 
kab^dâ cene. $80 kupi $250 vplpur gar- 
nitur. Dywany $10, Cfrcusion waTnul 
parlorowy garnitur $50, warty $150, 
Player fortepian $200 warty $850. mo. 

riel 1917. Ifctnjo przyrząd $àô kupi §260 
Fonograf. (rotowalnle .$10, epfzeaitn 
razem lub osobno. 

32ΛΛ not'GI.AS BOI Lu 
blisko IÇcdzic Ave. 

SPRZEDAM pierwszorzędny forte- 

pian, który jest tylko sześć miesięcy 
stary. Jest prawie tak dobry jak no- 

wy. Sprzedam na epłatę odpowiedział 
pej osobie. Mr. Lowenthal, 102 So. 

Hamlin ave., 2gie piętro. Zgłoście 
się w dzień lub wieczorem. 20 

§45 „STORAGE CHARGES" należy 
się za $350 fortepian. Ten fortepian 
jest prawie jak nowy 1 musi być 
sprzedany w ten tydzień, Fortepiau 
jest wasz, jeżeli zapłacicie $45.00. — 

Zgłoście się na: 1451 W. Madleon 
ul., otwarte do 9tej wieczorem. 20 

NA SPRZEDAŻ nowy 5 pokojowy 
,bungalow* góra. Kilbourn ave. (45 
ave.^. blisko Belmont. Gaz i elek- 

tryka, cementowy base ment. Iota 30 

xl25. Cena $2850. $200 gotówki, 
reszta jak rent. William Do Rocher 

4603 Κ. Clark ul. Edgewater 74 4 6. 
.19 

BLTZERM V i .grofccrnia na uprzeda* 
z powodu powoląuię (Jo wojska. Gra 
Gonczar. 2137 Jos. Canipau Ilam- 
tramek, Mich. 

13-18-20-22-24-26-28 

KAPITALIŚCI — murzyna Kióra .-(wa- 

rzą ciepło, światło, j elektryczność 
l>cz żadnego kosztu, potrzebuje finuiibO- 
wania. Józef Simon, 710 N. Dearborn 
ul lii 

KZADkA SPOSOBNOŚĆ 
Zmuizony do sprzedania ozdobne jak 

nowe meble, z pięć potkojowego apar- 
tamentu za wielki birgain. $1β.δ parlo- 
rowy garnitur $30. Najnowszego stylu 
meble <jo jadalni i sypialni, 2 ozdob- 
ne dywany, 3 obrazy olejne itd.. Łakż· 
1525 fortepian z 2i letnia gwarancy*, 
$115 i $250 gramofon z wartościowymi 
rekordamy za $55. Wszystko używane 
tylko 10 tygodni. Zgłoście eie *»rju. <r> 

Wam ■;<? opłaci zobaczyć niema różni· 
cy g'jzie mieszkacie. 

Rezydeacya: 
1922 S. Kedzie Avenue 

NA SPRZEDAŻ grosernia dobra epo- 
sobność dla młodego małżeństwa.— 
Adre· w adm. Dziennika Chicagoekit 

o λ 

NA SPRZEDAŻ 3 .efcoweaees' 1 ,«a- 

fe', bardzo tanio. 1620 Fullerton av. 

1 Clybourn ave. 

BALWIERNIA do sprzedania tanio. 

1513 Eleton ave. 20 

NA SPRZEDAŻ zakład fotograficz- 
ny, bardzo tanio, z powodu wyjazdu 
musi być sprzedany wtym miesiącu. 
Także na sprzedaż duża lodownia. 

1701 W. North ave., róg Paulna ul. 
19 

NA SPRZEDAŻ dywany f pice ku- 
chenny, połączony z gazem. 1103 
Ashland ave. 19 

SPRZEDAM balwiernię tanio, 6tare 

wyrobione miejsce. 1337 Augusta ul. 
19 

NA SPRZEDAŻ grosernia. 1014 No. 
Winchester ave. 

NA SPRZEDAŻ dywany 1 piec ku- 
chenny, połączony z gazem. 1103 
Blanche ave. 18 

MEBLE n& sprzedaż. 1620 W. Divi- 
sion ul. 

% 21 

BALWIERNIA na sprzedaż tapio.— 
1349 N. Paulina ul. 18 

NA SPRZEDAŻ dom i lota, 5 poko- 
jowy cottage. }814 Albert uj., 
18 tej ul. 18 

UWAGA! 
Na sprzedaj: meble ι 4 pokoi bardzo 
tanio, z powodu wojskowości. Mu· 

pzg. być bprzedane Ązlś, jutro „odjeż- 
dżam do woJ»ka. Proszę się zgloaić 
zaraz. Pierwsza odpowiednią oferta 
nie będzie odrzucona. 1531 Milwau- 
kee ave., 3cie piętra, front, blisko 
Robey ul. 

SALON sprzedam lub wynajmę. — 

1858 W. Erie ul. 18-23 

NA SPRZEDAŻ skład rżeźniczy w 

dobrej polskiej okolicy w dobrem, 
wyróbionem miejscu, sprzedam ta- 
nio, z powodu nieporozumienia fa- 
milijnego. Adres w adra. Dziennik* 
Chic&goskiego. 20 

NA SPRZEDAŻ 4 klarnety bardzo 
tanio. Ig. Szymanowlcz, 2924 Gre- 
sham ave. 19 

SPRZEDAM dom 2 po eześć pokoi, 
góra i basement. 1076 N. Marsh field 
ave. "Ι«-2«·22 


