
WALIGÓRA. 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

i z czasów Leszka Białego 
— przez — 

J. I. Kraszewskiego. 
i 

(Ciąg dalszy.) 
Powracającą z lasów Dzierlę wszyscy jej przy- 

jaciele i ci. co jej potrzebowali, przywitali radośnie. 

Stara ze swemi gadkami, baśniami, piosenkami była 
dla nich jedyną na tej pustyni rozrywką. Obie Hal- 

ki. którym bez ojca tęskno było. zaraz kazały ią 
przywołać do siebie. Musiała im opowiadać, co wi- 

działa w lasach, co słyszała ]h> świecie i co jej na 

myśl przyszło. 
Dzierla, gdy jej prawdy brakło, zastępować ją 

umiała wymysłami najdziwaczniejszemu. Słuchając 
jej. można było myśleć, że widywała rzeczy, które 
d'à innych śmiertelnych nic były dostępne. Opisy- 
Avala ptaki tak cudnego pierza, jakich oko ludzkie 
nie widziało, powtarzała rozmowy swe ze stworze- 

niami. które do niej ludzkim przemawiały językiem 
dla niej ot w i era·} a się ziemia i pokazywały skarby, 
jakie się kryły w jej łonie. 

Przytem opowiadając nawet najstraszniejsze 
rzeczy, zawsze jc tak umiała obrócić, iż uśmiesźck 
wywołały i sama brała wesoło, co życic przyniosło. 

Nie wiedzieć iak, jednego wieczora rozmowa 

■wszczęła sic o owych rannych Niemcach, którzy le- 

żeli pod szopą. W iedziały Halki, że Dzierla przy 
nich -była ; zaczęły nalegać, prosić, aby im ich opi- 
sała. czy w istocie tak straszne były to stworzenia, 

•jak ojciec o nich rozpowiadał. 
Stara zaś w tych dwóch chłopakach niemal się 

rozkochała, pielęgnując ich. szczególniej w Gerotiie, 

który choc piszczał, uśmiech na ustach. 

Posłyszawszy to zapytanie, Dzierla aż przysia- 
dła, tak się jej na wesołość zebrało. Długo mówić nie 

mogła od śmiechu. 
Dwie Hailki patrzały na nią zdziwione bardzo... 

co też to znaczyć miało? 

Oczy jej śmiały się d-ługo jeszcze szydersko, 
choć usta już śmiać się przestały. 

— Więc mów — nagliły Halki —jakże oni wy- 

glądają? 
Dzicrla wahała się jeszcze, namyślając, czy ma 

zrobić 7. nich straszydła, czy biednym dziewczętom 
oczy otworzy 

W izbte nie 'było nikogo. Xa ławic pod okien- 
kiem siedziały dwie Halki, rączki sobie zarzuciw- 

szy na ramiona, główki sparłszy skroń ze skronią, z 

oczyma wlepionemi w starą, która na ziemi u.ich 
rug przypadła, osłonięta płachtą, obwieszona sznu- 

rami paciorek i przystrojona w kwiatki jesienne. 
Obejrzała sic Dzicrla i palec położyła na li- 

stach. 
— Takich chłopaków, jak oni, — szepnela — 

ani ja. pekini żywa. ani wy nie widziałyście i może 

nic zobaczycie! Xiech sobie wasz stary plecie o ro- 

gach na głowie i pazurach u rąk... i kłakach, iak u 

wilków... Są oni tak piękni, jak dziewczątka, krew 

/. mlekiem, a wesołe ptaszki choć z nich krew się la- 

la.... a śmiałe i mężne! 
Dziewczętom się wydało, żc Dzicrla z nich so- 

bie żartuje. 
— Nic pleć;>e — odezwała się starsza, która 

najczęściej za nich dwiet mówi-ła — nie żartuj sobie 
z nas. Wiera, żc są straszni, srodzy i żc mięsem lu- 
dzkicm żyją. 

Dzierla uderzyła w dłonie. 
— Och ! och ! — poczęła — cłż ja pocznę nie- 

szczęśliwa, gdy mi wierzyć nie chcecie. Chyba zmiN 
czę. 

— Mów, ale prawdę! dodała młodsza. 
Dzierla z podłogi chwyciła garść piasku. 
— Przysiądz mogę, że prawdę mówię — doda- 

ła — pikni ludzie. Są i u nas parobczaki nie brzydo- 
ty. ale gdzie naszym do nich!... Jak wróblowi do 

szczygła. 
Dziewczęta osłupiały z podziwienia. Dzierla, 

korzystając z tego, z wielkim pośpiechem zaczęła z 

przesadą zwykłą malować swych Niemców, oby- 
czaj ich ludzki, rozum taki, że się bez mowy obcho- 
dzić umiał. Naplotła tak dużo różnych rzeczy, iż się 
nie spostrzegła, że tak wiele widzieć i słyszeć nie 

mogła w tak krótkim czasie, gdy przy nich była pod 
szopą ! 

— Ε ! ty Dzierla Î — odezwała się starsza. — 

Jaikit? ty nam prawisz baśni ; a gdzieżeś ty w tych 
godzin niewiele tyle rzeczy rozpatrzeć i uodsłuchac 

r.:ogła?IXh to trzcbaby z nimi siedzieć dłużej, niż 

ty byłaś w szopie? 
Uśmiechnęły się ze starej, która się nieco zmie- 

szała i umilkła, poprawiła chusty, żeby « zakryć 
twarz i oczy. chrząknęa coś, zanuciła i chciała od- 

wrócić rozmowę, ale Halkom Niemcy 'byli w głowi ». 

— Mów. choćbyś zmyślała ! — rzekła starsza. 

— Ja bo już więcej nic wiem — rzekła babi. 
— Gdyby Niemcy takie były, jak ty mówisz 

dodała starsza — za cóżby ich ojciec ta»k niecicr- 

piał. że gdy ich wspomni, zęby mu zgrzytają i ręce 

się same ściskają w pięści. z I 
— Co mnie naszego pana. ojca i knezia białe- 

go sądzić? — rzekła Dzierla. — Co ja wiem. dlacze- 

go on ich niema za ludzi? Mówię, co oczy widziały, 
oc uszy słyszały... i tyle. 

Tego dnia nic było już o nich mowy. 
Wieczór był jacny. Dwie Halki poszły, jak ?a- 

wszc razem, pobrawszy się pod ręce, chodzić po 

podwórkach, pa wałach.... a chodząc to śmiały, t<» 

śpiewały, to szeptały półsłówkami, bo im dosyć by- 
ło znaczku, szeptu, skinienia, ażeby się zrozumiały. 
A gdy tak rozmarzone i tęskne dziewczęn snuły ι 

się kroczkami powolne m i i przechodziły okuł" )>»'-| 
kanu, który pusty domek ogradzał, właśnie by! .-e- 

ro wykradł się λ niego i przez szpary wyglądał. 
Nagle zadrżał i przetarł oczy. Zdało mu się. ze ι 

chyba biały obłoczek jakiś przed niemi przepłynął. 
Dwie i falki mignęły mu i stanęły. 

Stały tak drobinę czasu, nie wiedząc <j nim, jak 
by umyślnie na to, żeby i ni się lepiej przypatrzył. 
Gero, że mu szczelina u góry było do chciwego pa- 
trzenia za wazka, padł na kolana, o chorc'j nodze 

zapomniawszy, przychylił się do samej ziemi, poże- 
rając je oczyma. 
ćTyi shrdlu cmfwyp śbgkżj ązćłóv x ? ź(!! 

Dwie Halki uśmiechały się sobie i szeptały coś; 
jedna drugiej wianuszek poprawiała na głowie. 
Śmieszek, jak śpiew ptaszęcy zaszelcściał w powie- 
trzu i... nikły. 

Właśnie na to wśliznęła się stara Dzierla i zo-1 

baczywzsy go na trawie leżącego, odgadła, na co 

patrzał, co zobaczył. Ogarnął ją naprzód strach ja- 
kiś. a potem wesołość pu-sta. Poszła Geronuwi poi 
módz wstać z ziemi i pogroziła mocno. 

Niemiec wszelkiemi sposoby rękami, bełkota- 
niem wyrazów, jakich się nauczył, usiłował dobyć 
7. Dzicrli. co to były za dwio białe, taik cudnie pię- 
kne i tak strasznie do siebie podobne dziewczyny. 
Baba. rękami wwywijając. trzepiąc, odganiała py- 
tania. odmawiała odpowiedzi, ale śmiech i radość 

patrzyły jej ze starych oczów. 
Weszli tak do domku, a Gero nie miał nic pil- 

niejszego nad to, by się z Hansem podzielić wiado- 
mością o dwóch ślicznych, jak anioły dzicwcząt- 
kach. 

— Gdzie ty tu mogłeś piękne dziewczęta zoba- 

czyć — zawołał. — lleżeśmy to w raju przejechali, 
ile widzieli tych twarzy w białych zawiciach, i 

wszystkie były, jak szatany, straszne ! 
— Tych dwie za tysiące stanic! — puc/.ął Ge- 

ro z zapałem. — Wiesz, że u nas po miastach i bnr- 

gach dosyć ładnych twarzy, co ich słońce nie opali- 
ło i praca nie» zszarzała, alem takich, jak żyw je-, 
stem, nie widział, aniin śnił, aby być mogły na świe- 
cie. 

(Ciąg dalszv nastąpi.) 

Nie Wstydź się! 
Ody powracasz do domu ze 6r6d« 

mleścia, ze składu, ofisu lub fabryki, 
kup sobie DZIENNIK CHICAGOSKI 
1 śmiało czytaj w tramwaju lub wa- 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

stale nabywad na następujących na· 

rożnikacb: 
State i Madison — przed ekładem 

departamentowym „Boston Store". 

State i Madison — przed apteka 
firmy Buck and Rayner; 

State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Carton, 
Plrie, Scott and Co.; 

State i Quincy; 
State i Van Buren; 
State i Ilarrison; 
W «ba s h i łl a frison; 
Van Burcn i La Sali·) 
Adams i La Balie; · 

Adams i La Salie: 

Washington i 1-a Sallei 
Randolph i Dearhorn; 
Washington i -Vth Kra 

Οβ <Jo OflObieft — wlelXîch ! m», 

łych, każdego rodzaju i ireścl — 

DZIENNIK CHICAGOSKI jajmuJ· 
bezsprzecznie plerweze ałl«>Jec·» w c*> 

ItJ Amoryv·. 

„Dziennik Chicagoski" można 
rama wiać 11 następujących agen- 
tów: Jones, 3927 N. Troy ulica. 
SIcbód. 402! N. Monticrllo ave. 

wezysiKim Krewnym t znajo- 
mym donosimy (o smutn#. wia- 
domość Iż najukochańszy syn I 
brat nasz 

S. I\ 
Aleksander Lewandowski 

po krótkiej chorobie, pożegnał 
się z tym światem, dnia 2»5 wrze 
śnia, 1917 roku, o godzinie 9tej 
wieczorem, przeżywszy lat 11 i 
7 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w po- 
niedziałek. dnia Igo październi- 
ka, 1917 roku, o godzinie 9tej 
rano, z domu żałoby pnr. 941 N. 
Racine ave., do kościoła św. Ja- 
na Kantego. a stamtąd na cmen 
tarz św. Wojciecha. 

Xa ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 
pogrążona: 

Mnrynniui Lewandowski», — 

matka, wraz zcałą rodziną. 

S. 1». 
Jan Kurkowski 

członek Różańca Św. Igo Drze- 
wa 4 tej Róży i To w. /jod. św. 
Szczepana nr. îilS i Opieki «w. 

Józefa gr. 110 — po ciężkiej 
chorobie, pożegnał się z tym 
światem, opatrzony św. Sakra- 
mentami. dni. L'Sgo września, r. 

1917, o godzinie 12:10 popołu- 
dniu. w podeszhm wieku. 

Pogrzeb odbędzie sie w po- 
niedziałek, dnia Igo październi- 
ka. o godzinie Otej rano, z do- 
mu żałoby pnr. 272fi N. Lawn- 
dalè ave., do kościoła św. Jac- 
ka. a stamtąd na cmentarz Św. 
Wojciecha. 

Xa ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 
pogrążeni: 

Bahvina Karkowska, żona; 
Franciszek, Agnieszka. Klżbieta, 
Franciszka, Helena, Hieronim, 
dzieci: Stanisław Kmieciński, 
zięć: Faulina Kujak, siostra; — 

Michał Kujak, szwagier. 

Z bólem serca donosimy wszy- 
stkim krewnym i znajomym tę 
smutny wiadomość iż najuko- 
chańsza matka l babcia nasza 

S. p. 
Maryanna WaÛiiska 

członkini Bractwa Kóżańca św. 
Bractwa Serca Jezusa, Zakonu 
św. Franciszka z Assyżu·, Tow. 
Miłość Polek gr. 25 Z. P. 1 Córy 
Wolności Z. P. gr. 96, pożegna- 
ła się z tym światem, opatrzo- 
na św. Sakramentami, dnia 27 
września. 1917 r., o godz. 3:15 
rano, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w po- 

Iniedziałek. 
dnia Igo paździer- 

nika. o godzinie 9:30 rano, z 

domu żałóby pnr. 3111 ST. Rid- 
geway ave., do kościoła św. Jac- 
ka. a stamtąd na cmentarz św. 
Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 
pogrążeni: 

Stan. i Franciszka, dzieci; — 

Walenty "WaUński i Antonina 
Burchardt, pasierby; Piotr Tlę- 
kosiewicz. zięć; Helena AValiii- 
ska, synowa; Michał Tomczak, 
brat, wnuki i wnuczki. 29 

■ 

Λ. P. 

Weronika (lumpca 
7. piprwszego *m?ża Bober 

pożegnała się z tym kwiatem, o- 

patrzora św. Sakramentami, d. 
28go września, 1017 roku, o go- 
drrinir -t:0*). w podeszłym wie- 
ku. 

Pogrzeb odbędzie się w po- 
niedziałek. dnia Igo paździer- 
nika. o godzinie 8:30 rano, z 

dnmn żałoby pnr. 1 o 19 Dickson 
ul., do kościoła św. Stanisława 
Kostki, a stamtąd na cmentarz 
św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krpwnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni : 
Otylia Zyk, córka; Wnjrirrh, 

zię<*; August Kumpca, syn; Ce- 

cylia Białecka, synowa; Antoni 
i Jan, wnuki; Klara i .Małgorza- 
ta, wnuczki; .Jan Bober, pra- 

wnuk. 

— Klub Obywatelski Tadesuza 

Kościuszki odbędzie posiedzenie trzy 

ćwierć roczne w poniedziałek, dnia 

Igo październiwa, o godzinie Sniej 

wioczorcm. w sali klubowej. Zapra- 

sza si ^wszystkich członków, ponie- 

waż s;i ważne sprawy do załatwienia. 
— Jćzef Grabowiecki, prezes; Wła- 

dysław Barwig ,sekr. 

Drobne ogłoszenia. 
POTRZEBA porządnego mężczyznę 
na mieszkanie. 1225 .Noble ul., 2giê 
piętro, front. 

POTRZEBA pannę na mieszkanie. 
1529 Haddon ave., 2gie, z tyłu. 

Pokój frontowy do wynajęcia 7. osob 

nem wejściem. 1759 Division ni., — 

1sze piętro. 

Pokój do wynajęcia. 148C Erie ul., 
w tylnym domu, na drugiem. 

Pokój do wynajęcia. 1056 Marsh— 
fie'd ave. 

ZAWIADAMIAM 
że otworzyłem restauracyę najlep- 
sze i do wyboru jedzenie. — 1-67 

Milwaukee ave. 

POSZUKIWANIE. Maryanna Rzepka 
poszukuje Teresy Erad ze wsi Wara 

/ Galicyi. Kto by o niej wiedział lub 

ona sama. niech się zgłosi pod nr. — 

-Î836 S. Seelev ave., Chicago. 

DO wynajęcia frontowy pokój i sypial- 
nia lub oddzielnie. Kąpiel elektryka, o- 

sobne wejście. 813 N. Hoyne ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 
Osobne wejście frontowe, pokoje od $3 
do $7.00 miesięcznie. 1207 Milwauee 
avenue. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
nie. 1 Γ»0S Emma ul., 1'gie piętro — 

front. 

POTRZEBA dwie panny na miesz- 
kanie. 1237 Cornell ul., blisko Mil- 
waukee ąve.. 3cie piętro, z tyłu. 

Pokój rin wynajęcia dla jednych lub 
dwóch kolegów. 1 422 Ełk Grove ave. 

■ 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. z wiktem lub bez.. 1735 W. Divi- 
sion ul. C 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 038 Milwaukee ave., L'gie piętro 
Iront. 

ί,ΑΟΧΥ pokój do wynajęcia dla 2ch 
dziewcząt, pomiędzy Racine a Eliza- 
beth. 1233 Fry ul., 3cie piętro, — 

front. 

MAM jeden pokój do wynajęcia. — 

1-57 N. Ashland ave. 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie. 1303 W. Huron ul., 
3cie piętro, front. 

DO wynajęcia umebolwane pokoje. 
$2.50 do $5 tygodniowo. 1115 N. Ro- 

bey ul. 

POTRZEBA pana na mieszkanie — 

lub panny. 1001 N. Ashland ave.. — 

Hele piętro, z tyłu — wchód z Augu- 
sta. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. S4β X. Hermitage ave., lsze pię- 
tro. z boku. 

POTRZEBA 2ch starszych panów na 

mieszkauie. 13Ó5 Walton ul., lsze 

piętro, w tyle. 

POTRZEBA 2ch panów lub małżeńet 
wo na mieszkanie. 1026 Ashland ave. 

2gie piętro, front, przy małej familii. 

DO wynajęcia pokój, i) 16 N. Ashland 
nvp., 3clo piętro frent. 

Drobne ogłoszenia. 
SZKOLĄ 

Kroju i szycia sukien. Teraz jest 
dobra sposobność wyuczenia się szycia 
damskiego. Możecie się wyuczyć w 

krótkim czasie. Lekcye odbywają βίς 
dniem i wieczorem. 

M. K. PIASECKA, 
1023 Milwaukee Avenu· 

l'omlçdry Au jru»tu i Nubie ul. 

LAW 0 
II 
1 

(; Day and Ti lerbt Law dusses. 22 years' 
a sur-ce-s. 1800 graduâtes. Free Ora tory 

-, — 3 Years' Praotice Course. Flnest 
1* Clas« Rootrs in thp City. 
O WAV AND NIGHT HIGH SCUOOL 

COURSES 
Prépares for College. Liw. Medlclne. Denttstry 
or Engineering- in tbe shorteet possible t ime. 

Por Catalog Address Cbancellor J. J. Tobias, 
53 W. Jackson Blvd. Tel. Wab. 5593. 

Poszukuję ludzi, którzy grają lub za- 

czynaja grać na skrzypcach lub in- 

nych instrumentach do uzupełnienia 
orkiestry. È. Mironko. 1014 N. Ko- 

ta ty ul. 12-15-19-22-26-29-3-C 

Szkjola Angielskiego! 
Trzy miesiące J5. Zapisy do wieczorne! 
klasy w poniedziałek, środę i piątek od 
7-meJ do 10te.i. Dzienna na'ika w kâz- 
dym czasie. Narodowa S/Jtoln. 1152 .Mil- 
waukee Ave., hli«k<> Dlvlalon. 

Π A η M AI Wyślemy secret poz- 
11 \ Π ffll l' b-vcia si? Pie^n·, plaiu, 

krost i wypadania wło- 
sów. Piszcie zaraz — załaczająe dwie 
marki pocztowe na przesyłkę. 

CRESCENT SUPPY CO. 
Dept. 5. CHICOPEE, MASS. 

% 
Najstarsza i Największa 

SZKOLĄ 
Języka Angielskiego 

1311 W. CHICAGO AVE. 

otwiera kurs języka angielskie 
£'-! w tych dniach. Każdy τ do- 

hęcią może ni? tutaj łmt- 
w·» nauczy* rcówić, pisać i czy- 
ta'' jo atigio^ku. 

Zgłosić się do: 
1,1 BOM m SkARYSZEH'StU. 

Nauczyciel, 
1311 W. CHICAGO AVE. 

^ i 

SZKOŁA TAŃCÓW 
ST. MUSIAŁA 

Pod Nr. 1182 Milwaukee Ave. 
Π Piętro na Lewo. Lekcje od- 
bywają się w Środy i Soboty o 

8-mej wieczór. Zapisy w szkole. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
U bezdzietnych. 720 Terapie ul., 2gie 
piętro. 

POTRZEBA pana na mieszkanie. — 

13Π3 Huron ul., 2gic piętro, z tylu. 

Pokój do wynajęcia, para ogrzewa- 

ny; osobne wejście. 1700 W. Cnica- 

go avc. 

POTRZEBA dwóch panów na mie- 

szkanie, z wiktem u bezdzietnych.— 
1759 W. Division ul. 

POTRZEBA pana na lefcszkanie, z 

osobnem wejściem. 1101 \Y. Chica- 

co ave. 

DUŻY frontowy pokój do wynajęcia. 
10Ô4 Noble ul., Przy Milwaukee av. 

2gio piętro. 

Jedyna indsko-araery kańska 

Szkoła Tańców 
Inkorp. w Chicago, prowa dzona 112 

Jat pracz, 

PROF. W. MALINOWSKIEGO 
w Liberty Hali, 1511 Emma al. 

Lckcyo tańców odbywają sic w 

poniedziałki i czwartki, od godziny 
7mej do lOtcj wieczorem. Zapisywać 
się można w szkole. Dla Pań wstęp 
wolny. 

Pokój do wynajęcia dla jednego lub 
2ch panów, z osobnem wejściem. — 

2gle piętro. Avondale. u 125 Ν. Mon- 

ticello ave. 2 

NIEWIASTA w średnim wieku o- 

trzyma mieszkanie darmo, rzeczy, 
statki 83. musi być gospodynią, Ja 
wyjeżdżam na jakiś czas. Zgłosze- 
nia popołudniu od 4tej do 6tej go- 

dziny. 2027 Haddon ave., blisko Ro- 

bey. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1901 Superior ul., r6s Lincoln, 
na 2giem piętrze. 

POTRZEBA jednego pana na stoło- 

wanie. wygodne mieszkanie., 1B48 

W.Ohio ul., L'gie piętro, front, blisko 

Ashland ave. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 

nie. 1624 W. Chicago ave., i Marsh- 

field. ztylu, na "ciem. 

POTRZEBA pannę na mieszkanie.— 

1621 Augusta ul., 2gie .piętro, front. 

Poszukuję Jana Czechowskiego, — 

Franciszka Niemiec i Jana Wolskie- 

go, niech sami lub kto inny da znać. 

Walentemu Klucnik.· 1355 Biack— 

hawk ul. I | 
POTRZEBA dziewcząt na m lesz Ka- 

nie. 1068 Marshfield ave., w tylnym 
domu na drugtem. 

Pokój do wynajęcia dla przyzwoite- 
go pana. 1119 N. Lincoln ul., 2gie 
piętro, front, przy Division uh. 

POTRZEBA dwie dziewczyny na mio 
szkanie. 112e» Milwaukee ave. 

1)0 wynajęcia 5 pokoi na lszem pię- 
trze, w tylnym cottage za $12, oraz 

0 pokojowy nowoczesny na froncie 
do wynajęcia za $20. — 1052 No. 
Richmond ul., blisko Humboldt par- 
ku. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 825 X. Hermitage* ave., blisko 
Cliieago ave. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. 14 29 Ashland ave., lsze pię- 
tro, od tylu. 
ZAWIADOMIENI Κ. Marya Statkie- 

wicz, akuszerka powróciła i prakiy- 
kuje jak dawniej. 1051 Milwaukee 
avç., róg Noble. Telefon Haymarket 
5573. 

DO wynajęcia pokój, parę ogrzewa- 

ny dla dwóch mężczyzn. 1679 Mil- 
waukee ave., 3He piętro. 

Drobne ogłoszenia. 
DO wynajęcia rogowy skład w do- 

brej polskiej okolicy na Maryanowie, 
1801 Wabansia ave., róg Wood. —■ 

Miejsce dobre na aptekę, lub jakikol- 
j wiek inny interes. Po informacje 

zgłosić się 1434 Blackhawk ul. do 
właściciela. 29 

CHCESZ powiększyć zarobek twój? 
Nie potrzebujesz porzucić twoja pra- 
cę, możesz wieczorami zarobić od $15 
do $20, jeżeli poświęcisz kilka go- 
dzin wieczorem. O więcej informacji, 
zgołsić się od OteJ do ótej popołu- 
dniu. w sobotę do 12tej, do pokoju 
701 —10 So. La Salle ul. 29 

Otworzyliśmy Skład 
starego żelaztwa ,,junk shop.": pła· 
firny najwyższe ceny; przyjdźcie i 

spróbujcie. — 1628 Elston ave. Tel. 

Haymarket 1327. 6 

Pokój do wynajęcia. Cli S Montlcel- 
lo ave.,*1sze piętro. 20 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. blisko Crane fabryki. 4 434 So. 

Sawyer ave., 2gie piętro. 20 

SKŁAD do wynajęcia na jakibadź in- 
teres. 1231 Cornell ul., przy Milwau- 
kee ave. 29 

BALWIERZE chcę rentować dobra 
balwiernię między Polonia, która 
bym odkupił. 4 808 Loomis ul., Ed- 
ward Rishter. 20 

POKO.J do wynajęcia. 1060 Milwaukee 
avenue. -7--0 

FRONTOWY pokoik do wynajęcia— 
dla dwóch panien, przy samotnej nie- 
wieście. 00'J N. Ashland ave., 2gie pł? 
tro. front. 

POTRZEBA dwu dziewcząt lub ko- 
bietę na mie-szkanie. która może si? 
zająć z dzieckiem z zapłata. 
Emma ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
Telefon w donm. 1523 Emma ul·. 
2gie piętro, front. 

Postukuję· moich rodziców, Szczepa- 
na i Urszulę Józefowicz, bran: Jana. 
ł Piotra Józefowicz, «lios'r : Mary- 
anuę, Joannę j Marcyannę; 17 lat 
mieszkali w Charleston. Pa. Ktoby η 

nich wiedział, niech łaskawie uwia- 
domi niżej .podpinanego. Roman Józr 
fowicz, f>9 Water ul., Wflkesbarre, 
Pa. 

FRONTOWY pokój, osóbny, z wanną 
dla dwóch intelif?entnych panów. — 

922 Ncble i Walton ul., ostatnie 
piętro, na lewo. 

DO wynajęcia mieszkania, drugie 
piętro, front za $9.00. — 2447 Wal- 
ton ul. 

POTRZEBA, pana na mieszkanie. — 

648 Racine avc. 

POTRZEBA pana na mieszkanie.— 
721 N. Racine ave., 4re prętro, -- 

front. 1 

SAMOTNA pani potrzebuje panien 
na mieszkanie. 942 Newton ul. 

POTRZEBA 2 panienki na mieszka- 
nie. 1024 Milwaukee ave., 'îcio pię- 
tro. 

DO wynajęcia 5 pokoi 410 Noble ul. 
oraz do wynajęcia ϋ pokoje, óló No. 

Sangamon ul. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
12G9 Milwaukee ave., Ceie piętro — 

front. 

DO wynajęcia umeblowany pokój, 
para ogrzewany. 1Π45 Ν. Robey ul. 

CZTERY pokojowe mieszkanie w do 

brym porządku, w dobrej kolicy. — 

Pierwszy miesiąc darmo. Zgłosić się 
do: Nowiński. 1132 Milwaukee ave. 

PR ΑΓΑ. 
POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do robienia dziurek ręcznie. — 

przy kamizelkach. 19Π6 North avc. 

róg Winchester are., ostatnie pię- 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty. 1921 N. Wood ul. 

POTRZEBA do mycia statków na 

stałe, dobrà zapłata. 1055 N. Cicero 
·» ιό 2 9 

POTRZEBA do robienia kołnierzy, fa- 
st rysowania podszewki i fastrygowa- 
nla kantów przy młodzieńczych sur 

dutach. 1471 Milwaukee ave. 20 

POTRZEBA dziewczyny albo niewia- 
sty do ogólnej domowej roboty. 1S00 
N. Ilermitage ave. L'i> 

POTRZEBA wykończarzy i męż- 
czyzn do krajania rękawiczek. Stała 

praca, dobra zapłata. 2629 Haddon 
2 9 

POTRZEBA pomocnika w piekarni 
na noc. Moody and Waters, 1107'W. 

Congress ul. 1 

POTRZEBA służącej, aptckąrz Κrzy- 
wiński. 4 901 Barring ave.. East Chi- 

cago Ind. Telefon 852. 29 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

fabryce pudełek do cygar. 1313 Ful- 
ton ul. 29 

POTRZEBA do prary w fabryce mło 

dych mężczyzn tylko. 18c na Rodzi- 
nę. Dobra sposobność do awansu. — 

Zgłosić się 2226 W. Lako ul. -?> 

POTRZEBA kobiety do pilnowania 
dzieci. 1833 EUen ul., 2gic piętro. 
— front. 

POTRZEBA dziewczyny lub starszej 
niewiasty do bawienia dziecka. 103.*» 
W. Division ul., 2gie piętro. 

NA SPRZEDAŻ taniość 5 koni, 2 ko- 
niki (ponieś), $75 i wyżej. 24Γ»4 
Grand ave. 

POTRZEBA kobiety do bawienia dzie 
ci od S do 4 popołudniu. Soboty i nie- 

dziele wolne. 3063 Elbridge ave. — 

Avondale. 

POTRZEBA chłopaka do ofisu musi 
rozumieć dobrze przy telefonie. 94 6 
W. North ave. 2 

POTRZEBA KOBIET DO OBIERA- 
MA OWOCU. SPRAOUE. WARNER 
AND CO.. 600 W. ERIE UL·. 

POTRZEBA mężczyzn na podwórzu 
węgla, zapłata $2.75 co dzień. Excel- 
glor Coal Γη.. 4100 Irrlnfr Park bouL, 

Oto dowód! 
że bank nasz jest najsilniejszą instytucja finansową na 

rachód od sztokjardów, w któroj ty s La co osób słusznie po- 
kłada zaufanie. 

Od 21. czerwca do 12. września depozyta we wszystkich 
bankach stanowych i federalnych w dzielnicy Town of Lake 
wynosiły 5192,351.00. a z tej sumy przypada na nasz bank 

*1147,710.00. 

21. czerwca. 1317 1.996.650.92 
12. września. 1917 2.144.360.53 

Możesjs rojipoczjii konto oszczędnościowo chociażby tylko 
z Jednym dolarem. 3 proc. 

Nasz wzrost od założenia. 

13. września, 1916 
18. listopada, 1916 
17. lutego 1917 
2. maja. 1917 

1.· lipca. 1916 51.073.146.72 
1.303,207.07 
1.4 74.821.01 
1.713.599.33 
1,904,344.62 

BANK POLSKI 
Depositors State 

and. Savings Bank 

4633-4637 South Ashland Avenue 
Między ulicami 46tej i 47mej. 

Jul. F. Śmietanka. Prezes. 
Thoe. E. Wilson, Prezes Kom. Doradczego. 
Jan F. Smulskl, Przewodniczący Dyrekcyl, 

Wm. H. Schmidt, Wlce-prezes, 
Stanlaław J. Ratajczak, Asyst. Kasyera. 
Wlad. J. Peslcka. Wlce-prez. 1 Kasyer, 
James A. Borders, Asyst. Kasyera. 

v 

Bank Nasz podlega kontroli rządu 
stanowego. 

Oprawny w skórkowej 
okładce, $1.25 

Pteitą ΙΟ centów wlfce). 

POLSKO-ANGIELSKI 
ANGIELSKO-POLSKI 

opracowany przez S. Z. i W. B. 

Nareszcie zjawiła się książka, najpotrzebniejsza naszemu wy· 
Choditwu w Ameryce. Jestto SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI 
i ANGIELSKO-POLSKI. Własnego naszego nakładn, przeto mo- 

żemy śmiało ręezyć każdemu, że lepszej od niej NIEMA. Roz· 
miaru cali, zawiera ona więcrj wyratlw, niż inne 
słowniki dwa i trzy razy większe. Nadto opracowv.ua przez ludzi 
■dolnych i fachowych i ludzi znających język nietylko polski 
nader dobrze, lecz także i język angielski- Objaśnienia podana, 
tak w polskim jak i w angielskim języku, są naiprostsze i zrozu- 
miałe każdemu, mającemu cokolwiek znajomości z językiem an- 

gielskim. 
Zamawiajcie natychmiast, gdyż zapas nasz gotów 1*4 wyczer» 

paé wkrótce. Można r.abyć w naszej admiuistracyi, jakiegokol- 
wiek dnia, od godz. 7:30 rano do godz. 7:30 wieczorem. 

DZIENNIK CHICAG0SK1 
1455-57 West Division ulica, CHICAGO, ILL 


