
20 ŚWIADKÓW PRZYZNAJE 
SIE DO GRAFTU. 

Pięciu asystentów prokuratora 
stanowego wzoraj egzaminowało 
100 świadków, na których proku- 
ratorya wydała pozwy w śledz- 

twie, jakie prowadzi w sprawie 
skandałów graftowych we war- 

uzie ilszej, których centralną fi- 

gura jest F. A. Becker, „boss" 
l>olityczny tej wardy z frakcyi 
Thompsona i Lundina. 

50 z nich złożyło zeznania o 

płaceniu haraczu i graftu, w któ- 
re wplątany jest Becker. 

Inni świadkowie przyznali sio. 
że w ciągu ostatniego półtora ro- 

ku płacili pieniądze za protekcję 
detektywom z policyi chicago- 
wskiej. albo też innym, którzy po- 
dobno tę policyę reprezentowali. 

Przynajmniej połowa tych, 
którzy płacili pieniądze Beckero- 
wi, są właścicielami podejrza- 
liych hotelów, którzy płacili $25 
do $500 miesięcznie na rzekome 
wydatki kampanijne. 

o — 

Mayefc «aTMerty ą aid|(Mf, 
«7haj%cyck oa kleeztai· łatwowtee* 
•yoh, «1· ma DZIENNIK CHICAGO 
•KI da «wycft «xpaitacb, bo uwim 

pracuj· dla dobra ludo. Otzukafieso 
,.Λτβ aaJe·*' «tanowcso w DZIENNI* 
KU CHlCJLOOSKiM acUttaa· 
·*· 

mimez* ·«· arodslny oftaow· na ·*ρ·λ- 
lac-rt Γ>Ζ1Κ*ΙΝ1ΚΛ CHIPa.V>SK tKUU 

t 
Wszystkim krewnym i zuajo- 

m y m douosimy tę smutną w Jarl· v 

mość, iż najukochańszy mąż mój 
1 ojciec natz. 

S. P. 
Szczęsny Zaltajkiew ir / 

po długiej chorobie. pożeguał się 
z tym,światem, opatrzony św. Su 
kra men tam i, (ltiia 1-go paździer- 
nika. 1017 roku. o godzinie 2:23 
przeżywszy lat 5tf. 

Kliższc szczegóły będą podaue 
jutro. 

Kodzina. 

t 
I 

Wszystkim krewnym i -n*jo- 
luyui donosimy tę smutną *· 

ui«>ś<; iż najukochańszy mjjż iu-«j i 
ojciec uasz 

s. p. 
Józef Wiśniew ski 

po długiej i ciężkiej chorobie, po- 
żegnał się z tym światem, opa- 
trzony Św. Sakramentami, dnia 
ΐίό-go wrzeiuia, ll>17 roku. o go- 
dzinie 1-szej rauo, przeżywszy 
lat 4S. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- 
rek, dnia 2-go października, b. 
r.. o godzinie lOtej rano, z domu 
żałoby p. nr. .'H16 N. Lawndalc 
avenue do kościoła św. Wacława, 
a stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek zapra- 
szamy wszystkich krewnych i 
znajomych, w ciężkim żalu po- 
grążeni : 

Katarzyna. Wiśniewska, żona ; 
,Ιό/ef, syn ; Agnieszka i Franci- 
szka. córki : K. A. Paokau i Mi- 
chał Opieiiński, zięciowie. 

«ΜΗΜΗΗΒΗ·· 

I t 
) s. P. 

Kmilia Nowicka 
po krótkiej chorobie, pożegnała 
się z tym światem, opatrzona św. 
Sakramentami, dnia 28-go wrzc- 

śuia. 1917 roku, o godzinie 2glej 
popołudniu, przeżywszy lat 25. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- 

rek, dnia 2-go października, o go- 
dzinie i)-tej rano, z domu żałoby 
pnr. 2151 W. 22ud Pl.. do kościoła 
św. Pawła, a stamtąd na cmen 
tarz św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek zapra- 
szamy wszystkich krcwuvtrh i 
znajomych, w ciężkim żalu po- 
grążeni : 

Alojz}* A. Nowicki, mąż : wraz 

z całą rodziną. 

+ 
Z bólem serca donosimy wszy. 

stklm krewnym i znajomym tę 
smutną wiadomość iż najuko- 
chańszy syn i brat nasz 

Ś. P. 
Franciszek Szymański 

członek Dworu ów. Wincentego 
Ferr. nr. 174. po ciężkiej cho- 
robie pożegnał się z tym świa- 
tem. opatrzony św. Sakramenta- 
mi, dnia 29go września. 1917 r. 
0 godzinie 8:30 rano, przeżyw- 
szy lat 29. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 
dę, dnia 3&o października, o go- 
dzinie 9*30 rano. z domu żałoby 

nr. 1336 Dickson ul., do ko- 
ścioła św. Stanisława K., a stam 

tad na cmentarz św. Wojciecha. 
Xa ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 
pogrążeni: 

Walenty ł Józefa Szymańscy, I 
rodzice; l.uihtik. Aloj/.y. bra— I 
da; Pi»l*»in. Stanisława, sio-- I 
str\; Antoni S/ar«/ak, szwagier I 
— Weronika S*) nuvka, bra- I 
♦ o**. 

j. k -. * -w·% 

Kto chce czytać najlepsze co- 

dzienne pismo polskie, niech sif 
cde do pana F .M. PAWOLL 

naszego agenta na Duncan i oao- 

iicç i zaabonuje sobie Dziennik 

5 Ruch v Towarzystwach. 
.fe STAN.8t AWOWA. 

—Dwór Pułaskiego nr. 4 82 Z. 
K. L. ma roczne posiedzenie jutro we 
wtorek duia 2go października, o go- 

dzinie Smej wieczorem, w hali zwy- 
kłych posiedzeń. Obecność wszyst- 
kich członków jest koniecznie po- 
trzebna. — Albert Orzechowski, Nad- 

leśniczy. 

Klub Tuń Królowej Dąbrówki 
mieć będzie regularne posiedzenie Ju 
tro. o godz. Smej wieczorem, w hali 

klubowej. — Konstancya Czekała, 
| prez.: Zofia Glabas, sekr. prot. 

Nadzwyczajne iekcyo wszyetkch 
[ czterech oddzałów Chóru górnego 
i kościoła św. Stanisława K. dziś wie- 

czorem. Początek o godzinie 7:30 

; wieczorem. Obecność wszystkich po- 

żądana. — And. Kwasigroch, dyry- 

gent. 
Z KANTOWA. 

— Oddział i>3 M. P. im. Henryka 
Sienkiewicza odbędzie swe regularne 
miesięczne posiedzenie dzisiaj wie- 

czorem, o .godz, 7:10, w hali zwyk- 
łych posiedzeń. Obecność wszystkich 
jest konieczna. — J. P. Schroeder, 

delegat. 

ι% V 1. 

uroDne ogioszemr.. 

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

spróbujcie. — 1628 Elston ave. Tel." 
Haymarket 1327. 6 

POTRZEBA pana ua mieszkanie.— 

721 N. Karino ave., 4ie piętro. — 

front. 1 

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

2gie piętro. Avondale. 3125 Ν*. Mon- 

ticello ave. 2 

Poszukuję Jana Czechowskiego. — 

Franciszka Niemiec i Jana Wolskie- 

go. niech sami lub kto inny da znaO. { 
Walentemu Klucnik, 1355 Black— | 
hawk ul. 1 I 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. z wiktem lub bez.. 1735 W. Divi- 
sion ul. 6 i 

Szkoła Angielskiego! 
Trzy miesiące $5. Zapl3y do wieczornej 
klasy w poniedziałek, &rodę i piątek od 

7-meJ do lOteJ. Pzienna nauka w kâz- 

dym czasie. Narodowa Sxkota. 1152 .MII· 
KDiikrf Avr., blisko Olvlalo». 

Jedyna polsko-auierykański'. 

Szkoła Tańców 
inkorp. w Chicago, prowu dzoua 12 

lat przez 

PROF. W MALINOWSKIEGO 
w Liberty Hali, 1511 Emmi ul. 

Lekcje tańców odbywaj* się w 

poniedziałki i e/wartki, od godziny I 
7mej do lOtej wieczorem. Zapisywać 
się można w szkole. Dla Pań wstęp I ! 
wolu j. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 1 

nie. lub sprzedam statki z rentem. 

688 Sangamon ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 1 

nie. 2645 X. Sacramento ave., lsze 1 

piętro, front. 
1 

POTRZEBA meiczvzn na mieszkanie I 
1084 X. Marshfield ave., 2gie piętro 
front. 

Poszukuje Wincentego StarzP"«?kie«ro 
który wyjechał z Langeloth. Pono do 
Chicago. Sam lub kto inny da znać. 
Proszę zgłosić sie do: Michała Fil— 
szek. 92S Will ul.. Chicago. 2 

POTRZEBA 2 panienki na mieszka- 
nie u bezdzietnej familii. Elektryka, 
i wanna. Proszę się zelosić pomiędzy 
6ta a 9ta wieczór. S23 X. Winche- 
ster ave.. 2gie piętro. 6 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1523 Emma ul., drugie piętro 
front. 

PRACA. 
( V'1 tl£«r.E>.\ UIOCU.VCII IU»"71CZJ ΛΠ MU IIK1- J 

szyny w składzie rur. Stała praca. 133S 
W. 22ga ul. 

POTIIZLBA dobrych maszyniareîc do 
całych si>odni, dość roboty. dobra za- 

płata. 1523 X. Ashland ave., z tyłu. 

POTRZEBA do fastrygowania kenwe- 
su i kantów przy niskich surdutach. 
1722 X. Winchester ave. Fuchs Bros. 2 

POTRZEBA dobre?*» balwierza na 

wieczory, soboty 1 niedzielę, dobra za- 

płata. ISfv» X. Robey ul. 

POTRZEBA portera w salonie — $12 
tygodniowo i obiad. A. Xelson, 2400 
Xorth ave. 

POTRZEBA do szczotkowania na czy- 
sto przy spodniach. J. W. X. Pants Mfjf. 
1300 W. Ohio ulica, ostatulc piętro, z 

tylu. 2 

POTRZEBA dziewcząt dotfwladezouyeli 
przy '„eoveriug" I „top lal»d" maszy- 
nach. także he2 doświadczenia. Star 
Paper Box Co., 312 Union Park Ct. 3 

POTRZEBA dziewczqt do robienia rę- 
kawów i „trlminer". 1323 X. Ashland 
avenue. 

POTRZEBA DOŚWIADCZONYCH 
DZIEWCZĄT DO PRZYSZYWANIA 
<U ZIKOW PRZY SI RDI TACH. — 

THE ROYAL TAI LORS, 731 S. 5-TH 
A VENTE. 

POTRZEBA do robienia kieszeni i wy- 
kofu zarek przy spodniach. 1231 X. Ash 
land ave. 2 

POTRZEBA prasownika ua czysto 1 do 
szewków przy surdutach. 132.*; Xorth 
Ashland ave. 

POTRZEBA służy-ej do domowej ro- J( 

boty >v starszym wieku do prftniu ■ 

przychodzi praczka. zapyta»"· w okładzie ' 
skór Józefa Kirpiûskiego. 1111 Mil- Γ 
waukee ave. przy 1>1 vision ul. |l 

ΡΡΛΓΑ. 
POTUZEBA operatorów do roboty 
przy gumowych płaszczach od desz- 
czu. Jeżeli jesteście dobrymi opera- 
torami przy paltach, lub płaszczach 
my uczymy i płacimy zvl wasz czas 

podczas neuki, możecie nabyć doś- 
wiadczenie w bardzo krótkim czasie. 
Stała praca pizez cały rok, a nasi o- 

peratorzy zarabiaj# od do $40 
tygodniowo. Zgłosić się zaraz. C. B. 
Shane Co., 222 W. Monroe ul. 1 

POTRZEBA dla Chicago i okolicy a- 

gentów i agentek, do sprzedaży le- 

karstw, ziółek, win leczniczych, pu- 
drów, mydeł, kremów, perfum, wszel 
kich toaletowych artykułów, przy- 
borów do pisania, szczotek, towarów 
Rumowych i sanitarnych, artykułowi 
religijnych, przyborów ala niemo- 

wląt i dzieci, przyborów do palenia, 
przedmiotów do gier i zabaw, przybo- 
rów do kipieli i do masażów, razem 

przeszło sTedm tysięcy gatunków róż i 

nych towarów do wyboru. Do pracy 
chętni ludzie, nawet przy zwykłym 
swoim zajęciu, pomiędzy znajomymi 
moga zarobić uborznie na pełne u- 

trzymanie. Dobre komisowe, praca 
stała. Zgłaszać się «^obiście: Z-G 
HKRBS CO.. 1155 Milwaukee ave. 

(Skład otwarty codzienuic do godzi- 
ny dziesiątej wieczorem, ι λ xx 

POtRZKBA do nauki prasowania na 

czysto. 2153 Milwaukee ave. 3 

POTRZEBA doświadczonych strype- 
rek tytoniu. 300 W. So. Water ul. 

San Alto Cigar Co. 2 

Λ mnlHori'iU Ivplîv 

Lirais Wotks, 226 W. Ontario ul. — ! 

POTRZEBA kobiet do czyszczenia 
szklą do małych ram obrazowych. — 

Stała praca. Zgłosić się 1465 West 
Harrison ul. 

POTRZEBA dziewczyny lub młodej 
kobiety do domowej roboty, mała fa 
milia. 2633 W. Division ul., v,· skle- 

pią * 

POTRZEBA chłopców przeszło l6to 
letnich do pracy prł.y małych obra- 
zowych ramkach. $11 na poczytek. 
Stała praca. Zgłosić się 14 5*» W. If;"'- I 
rlson ul. 2 

POTRZEBA wykońrzarzy przy obra- 
zowych ramach. Doświadczenie nie 
potrzebne. $11. Zjłosić się zaraz."— 
145Γ» W. Harrison ul. 2 

POTRZEBA kobic*. i mężczyzn jako 
operatorów p«zy surdutach, także do 

prasowania. 1Γ.74 Milwaukee ave. 1 

POTRZEBA doświadczonych kobiet 
do obdzierania tytoniu. S'.ala ;iaca. 
λ Kordick Cigar Co.. 1426 South 
Trumbull .ve., blisko Douglas boui. 

POTRZEBA młodego rzeźniku. 1011 
('ortland ul. 

POTRZEBA 2 dziewczęta do ogólnej 
roboty w sypialni dziewcz.it. świade- 
ctwo. 1UÔ2 W. Monroo ul. 2 

POTRZEBA maszyniarek przy spod- 1 

ulach, doświadczone maj.i pierwszeń- | 
stwo. 1811 Elleu ul.. piętro, z tyłu. 2 

POTRZEBA 2 kobiety i <» mężczyzn w 

fabryce kwaszonej kapusty. ,'łOo ua go- 
dzinę. 1810 X. Clareiuont ave. I 

POTRZEBA doświadczonych prasowni 
ków szewków i na czysto przy darn-- 
skich płaszczach i kostyumacli. Naj- 
lepsza zapłata, stała praca. Cohu Bear 
ind Berman, 172 W. Adams ul. 2 j 
POTRZEBA maszyn iarzy lub muszy nia 
rek do robienia kieszeń i przy surdu- 
tach. także do robienia îwdszewki na 

maszynie, małych dziewcząt do wycią- 
gania fastryg, do przewracania ręka-- 
,vów, do przyszywania guzików, kraw- 
ca do fastrygowania kenwesu, do szczot 
cowania (brusher) także krawca. 1i)10 
S'orth aVeuue, blisko Milwaukee ave., 
ί piętro. 2 

POTRZEBA dziewcząt do pracy przy 
'artuchach. Seamau Bros., 1719 W. Di- 
ision ul. 2 

POTRZEBA kieszeniarzy i do fastry- 
rowania podszewki, rękawów, płótna, 
akże przyjmujemy do nauki. 1540 X. 
Ishland ave. 

^OTRZEBA flniszerek do robienia rę- 1 

■zńych dziurek i teksuw. 10S,"> X. Marsh 
ield ave. A. Bulka. 2 

•OTRZEBA wykofiezarek przy spnd-- 
dach i dziewcząt do spécial maszyn. 
010 Wabansia. Bulka. 2 

*OTRZEBA ręcznych do bejstowania < 

autów także broszera przy surdutach. 
2·'ΐ1 X. Ashland avc., drugie piętro w 

y le. ! 
OTRZEBA doświadczonych dziewczqt : 

ίο przyszywania guzików. Stała praca 
lobra zapłata. O. B. Shane Co., 222 
V. Monroe ul. o 

>ητη'/ντ» ι ί'Λΐιινντ βίηΐ«,.*ι. r„ 

iryee mebli. Salter Mfg. Co., 339 Xo. 
)akley Blvd. u 

: 

»OTRZEBA HYKONCZARZY warni- 
żerów i rubbers w fabryce mebli. — 

Salter Mfg. Cu., 331» X. Oakley Bivj. 3 

'OTRZE ΒΛ młodego człowieka do lek- 
:iej roboty jako ...Τ an i tor" i poinagaez 
iremanowy. Zgłosić sic do Otis Publie 1 

Ichool Armour i Craud ave. 

OTRZEBA dziewezyny «lo kuchui w I ! 
eetatiraeyi. 1732 Division ul. 

OTRZEBA doświadczonych kobiet do 
b#zierania tytoniu, fabryka cygar. — 1 

U W. Austin aVe., blisko Wells ulica, 
1>i^tro· 1 

'OTRZEBA młodych mężczyzn zręcz- 
lyeb z „wood worklng" narzędziami. Γ. 
t. Tothill. JSI·*» Webster ave. 2 

HJTRZEBA kobiet (lo mycia naczyń, ι 
ob ru zapłata 1450 Milwaukee ave. No. 
V es tern Lunch Rootn. 

JUTBILEM $9S0.0O w rzezalniach. — 

lorris and Co., ktoby je znalazł pro- 
zę donieść o tein właścicielowi a będzie 
wynagrodzony. ł—~»7 X. Ashland ave. 

OTRZE BA IM mężczyzn do pracy na 
•owietrzu w naszym 700 a krowy m o- 

rodzie. trochę doświadczenia w po w ο- 
ροί konianii przydatnie ale nie konie- 
ztde potrzebne. Zapłata co wieczór. — 

Igłosić się 0:30 rano gotowi do pracy, 
iudlong lîardens, 5224 Lincoln ave. 0 

OTRZEBA doświadczonych operato- 
ek przy sukniach. 1017 Milwaukee ave 

ΌΊ/ΙΖΕΒΛ doświadczonych „slee^e 
etters" przy „Union spécial" maszc- 

ie. ΓΗ»1»γο miejsce dla odpowieduicb lu- 
zi. <ioldsiuger Bros., 1Ή3 Milwaukee 
venue. 3 

OTRZEBA mężczyzny lub kobiety do 
omoey kucharza. 11.Ό7 X. Dearborn u- 

ica. 2 

i 

PRACA. 
POTRZEBA DOBREGO CHŁOPAKA I 

ZGtOSIĆ Si Ε DO A DM. DZIENNI- I 
KA CHICAGOSKIEGO. 

POTRZEBA dziewczyny do pomocy w J 
domowej robocie. Porządna familia. O- 
sólmy pokój, miłe i przyjemne otoczę- | 
nie. Zgłoszenia do 1S35 Su. Fry ul. 2- 

POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn do reperowania harmonii i 
koncertyna. J. Jiran, 1333 W. ISta / 
ul. II. 

POTRZEBA kieszenią rek przy ..cus- 
toiu" spodniach. l.'iOl Lurrabee ul., 1 
blok na półuoc od Division ul. 1 

POTRZEBA dziewcząt ,body ironers' 
i do innej pracy. Derby Steam Ldy, 
220 W. Ontaric ul. 1 

POTRZEBA dziewcząt do lekkiej robo 

iy we fabryce. Dobra zapłata. Zgłosić 
»iv nutyehmiast. Sniyrna Fig Products 
<\>. W. Lakę ul. 1 ! 

POTRZEBA operatorów przy plasz- 
ezach i ket- .yumacii i wykończarzy, 
Silverman Mansfield, 300-308 W. 
Van Buron u'. 1 I 

POTRZEBA prasowulków i wykon— 
czarek przv sukiuach. Julian Drcss 
Co., 11)42 W. Nortli ave. 1 

ΡΟτΗΖΕΒΛ porno »ników maszynisty 
i chłooców. 3051 W. Lakę ul. 1 

POTRZEBA chłopców 13 do 171et- 
nich. General Wood Turning Co., — 

Sil Norton ul., pól bloku na 

wschód od Racinj ave. i Polk. 1 

lOTRZEBA robotników do nauki 
,\vood worring' fachu. Dobra zapla- 
td, stała praca. United Wood T'arning 
Co.. 222 > λΥ. 1 2ta ul., z tylu. 1 

POTRZEBA 1>θ PRZYSZYWANIA 
fa ZIKÓU* I WYKOŃCZABKK sro 
PMC PRZY DAMSKICH PLASZ- 
CZACH. DOBRA ZAPŁATA. Z<JŁO- 
srj SIE RCSKIK KIRSHBAUM 
AM) CO., 302 MAΒΚET UL·., îleto 
PIĘTKO. 1 

POTRZEBA operatorek i wykończa- 
rck przy płaszczach i kostyumach.—- 
Siivcrman, Mansfield an i Co., SOfi- 
oOS \V. Yan H u ren ul. t 

POTRZEBA doświadczonych praso 
w η i lv ów przy kamizelkach. — 1!Κ'ί6 
Norlh ave., róg Wiuciiester, ostatnie 
piętro. 1 

ΡΟ'ΓΗΖΕΙΙΛ dziewcząt operatorek 
prz" dubeltowych igłach maszynach 
i Singera içl..ch, stalą praca, dobra 

zapłata. 715 So. Robey ul., blisko 
Oeden ave. 3 

POTRZEBA doświadczonych dziew-, 
cz^t do znaczenia guzików przy pal- 
tach i surdutach, stała praca. C. B. 
Shane Co., 222 W. Monroo ul. 2 

POTRZEBA mocnych kobiet do zwi- 
jania i io egzaminowania gumowych 
płaszczy. $12 tygodniowo na począ- 
tek. C. B. Sliaue Co., 222 W. Mon- 
roo ul. 2 

POTRZEBA robotników 
na podwórzu, w naszej 
fabryce na 15 ej ulicy i 
S. Cenal; i na 15lej i S. 
Rockwe.l ul. Zgłosić się 
do biura pracy Crane Co. 
40ta i S Kedzie. Ave. 

PRACA 
Zobaczcie nasza wiel- 
ką listę dla mężczyzn 
i kobiet rozmai— 
tycli zakładach wyro- 

bów metalowych 1 z drzewa, fabrykach. 
!iotolax*h. restauracjach „Lunch Rooms" 
kawiarniach, salonach, składach, of 
sach, szpitalach, prywatnych domach, 
najlepsza zapita. 
\DVA\CE Ε MI* LO ΥΜ Ε\Τ EXCHA.N'GE 

170 W, \> <ι κ li i ii κ ton ul. 
2ł?ie piętro. 

POTRZEBA chłopców — takich którzy 
już pracowały w piekarni do pracy w 

Jzieû. $10 tygodniowo i wikt 1U X. 
\slnand ave. 2 

POTRZEBA doświadczonych wykoń-- 
?zarek przy damskich płaszczach. L. 
Goldstein, 1543 Milwaukee ave. :ί 

POTRZEBA doświadczonych kobiet do 
irzebierania i do darcia szmat. Na j- 
epsza zapłata. 1881 Milwaukee vvc. 

POTRZEBA doświadczonej dziewczyny 
lo domowej robot. $7 do tygodnio- 
wo. Dobry dom 1 stała praca. 1S77 Mil- 
waukee ave. 

POTRZEBA śeiegarek przy „Cnstora" 
:podiiiacb. II. Carlson and Co.. 1301 
iarrabe ul. «3 

POTRZEBA chłopaka do piekarni. 
1224 Noble ul. 

ΡΟΤΡΓΕΒΑ chłopca do posyłek i do 
îauki drukarstwa. Cornell Press. -- 

115 E. South AVater ul. 2 

POTRZEBA prasownika przy surdu-- 
:aeh. 1040 N. Ashland ave. 

POTRZEBA do fastrygowanla kun- i j- 
ów, finiszerek i do wierzchnich kul- j s 

lierzy. 1551 Tell Place. | j 
POTRZEBA operatorek, do szewków 
>rzy nifskich surdutach i fastrygarzy. 
1702 Iladdon ave. 2 

POTRZEBA formami i egzaminatora 
io kosiumérskich spodni. 10S5 N. Marsh 
'ield ave. A. Bulka. 

OTRZERA balwierza na stało zaraz. 
210 Cornell ul. / 

BIURA PRACY. 
[H ZPhATNE STANOWE 

MURO STKĘCZEiN. 
(ILLINOIS FREE EMPLOYMENT 

GFHCES) 
520 So. L)?arborn ełr. 

na do rozdania tysWjce zatrudnień 
wszelkiego rodzaju robotnikom I rze- 

uieainiKom, lak męzcz^znum jak i ko 

tietom, tak w Chicago jak i puza mia 

item. Obsługa zupelnio bezpłatna tak 
Ua pracodawców jak i dla poszukuji) 
ych pracę. Niema żadnych zatargów 
ohotniczych w miejscach, gdzie to 

tiuro itręczy pracę. Zgłaszać się iuoi 

ia pod i*owyŻ8zym adresem osobiście 
d ęolziny 8 rano do 4 popołudniu, 
Jbo telefonować οι' 7 rano do 5:30 

lopołudniu. Telefon: Wabaeh 8030 

PRACA. 

POTRZEBA robotników do le- 
arni 27^c na godzinę, na 

loczątek, także 10% nadwyż- 
ki płacimy extra co miesiąc, 
[głoście sie do Biura Pracy 
irane Co. 40ta i S. Kedzie Av. 
:ZY POTRZEBUJECIE CHŁOPCA 
>D 14 DO 17 LAT DO POSYŁEK. 
>0 FABRYKI, NA WÓZ LITB NA 
•'ARME. TELEFONUJCIE FRANK- 
JN 3015 — LOCAL 70, A PAN 
iLESZYtfSKI PRZYŚLE WAM OD- 
OWIEDNIEGO CHŁOPCA. ADRES: 
OOT COUNTY BLDG., CHICAGO 
LL. XD. 

POTRZEBA mężczyzn. Western Cold 
Storage Co., East End SoutU Water 
il. .\χχ 

' 
POTRZEBA 

^ 

5© Molderdw 
Mulleahii) Beucli albo air 

Squeżer nowy iuruace do- 
piero co wstawiony. 

1 godzina jazdy od Chicago 
tramwajem 10 centów. 

Mallaeble Iron Co. Hammond, Ind. 

ντ.ιη A POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

łoty. 532? Lovejoy ave., róg Cen- 
ral ave., Jefferson Park. *xx 

OTRZEBA d/dewrziłt do szycia. szew- 

;ó\v przy „custoiu" spodnia··!». J.'»0l Lar 

abee ul., 1 blok na północ od Division 
dica. 1 

POTRZEBA pomocnika w piekarni 
îa noc. Moody and Watcrs, 1107 W. 
^ongress ul. * 

POTRZEBA chłopaka do ofisu musi 
•ozumieć dobrze przy telefonie. 94U 
W. Nor! h ave. 2 

POTRZEBA lu.rtera do salonu, mi^- 

;zkaj:jcrgo na północnej stronie. 1520 
S'. Clark ul. * 

POTRZEBA dziewcząt na .pocket 
iuttiiig' maszynie przy spodniach.— 
ïïdward II ose and Co., 028 W. Jack- 
son boni. " 

POTRZEBA kobiety do skurzania i 

)oliturowania w ofisie dentysty, pół 
lilia Γ.ι» N. Michigan ave. 1105 To- 
**er bldg. 

POTRZEBA kieszeniarek i do robie- 
lia szewków przy spodniach. 1232 

S'. Paulina ul., ostatnie piętro. 3 

ΡΟΤΗΖΚΙΙΛ li POKOJÓW Ki. ZiiłiO. 
>IĆ SIE IM) CiOSPODYM HOTEL 
IJISMAKCK, 17y W. ISAXDOLIM1 

[L. 'J 

^OTRZEBA stolarzy przy meblach. 
Jhicago Mission Fumiture Co. 11J1D 

Jlybourn ave. 

3OtRZEBA kobiet do wyetnaflia Ku- 

lików z czystych szmat. Stała prat-a. 
s'ational Sanitary liag Co., 523 No. 
lalated ul. " 

'OTRZEBA kobiet do sortowania 
izmat. National Sanitary Rag Co^, 
>23 N. Halsted ul. 3 

POTRZEBA dobrych dziewcząt do 

życia ręcznie, takżo do nauki szycia 
ia maszynie. Miner 27 E. Monroe ul. 

Ote piftro. 3 

OTRZEBA szewca do reperacyi na 

tałe. 3150 S. Morgan ul., blisko Hal- 

ted ul. 

*OTRZEBA .roughers' i .grinders', 
[o ram do bicyklów. 1447 W. Austin 
ve., 2gie piętro, blisko Ashland av. 

OTRZEBA 'JO mężczyzn do konkre- 
owej prac przy wznoszeniu torów 

colej. Zaplata *40c na godzinę, 9 

;odzin pracy. Robota na długi czas. 

ohn J. O'Heron and Co., llota ul. 
I lin ois Central Tracks. 3 

OTRZEBA 00 mężczyzn do k*)nkro- 
owej pracy przy wznoszeniu torów 
olejowych, 0 godzin dziennie. Ro- 

ota na długi czas. Zapłata 4 0c na 

odzine, p'acone co dwa tygodnie.— 
ohn J. O. lleron and Co., fiSma ł 
,eavitt ul. Zajechać można którym- 
olwiek tramwajem Idącym na polu- 
nie, zmienić na 69tą ul., zejść przy 
'an Handle Tracks. 3 

OTRZEBA kobiety do czyszczenia 
iisoli z -lókian; $9 tygodniowo. — 

'rzyjdźcie gotowi do pracy rano. — 

178 Norwood Park ave. 

•OTRZEBA dziewcząt do fastrygo- 
ania kan^w i do szycia rękawów. 
32^ N. Ashland ave. 

OtRZFBA dziewcząt do przewraca- 
ia rękawów, wyciągania fastryg i 
o nauki. 1323 N. Ashland ave. 

OTRZEBA pokojówek do wielkiej 
ierwszorzędnego hotelu. Dobra za- 

łata. pokój i wikt. Zgłosić się do κο- 
podvni Pokoi 1 329 Hotel LaSalle, 
iadison i LaSalle. 6 

% 

OTRZEBA dobrego szewca do re- 

eracyi obuwia, zapłata od 18 do 
5, proszę przyjść pod adres 934 
Western ave., blisko Wallon; nie 
lo'nemu szkoda się fatygować. 

OTRZEBA szewca do reperacyi. — 

150 S. Morgan ul., blisko Halsted 
1. 1 

l'oirzeon ροικκ'κπ urcihow 
obrych, obrotnych agentów do sprze 
awnia męskiej odzieży na kredyt; 
łacimy dobre ko'nisowe. 

Monroe Fox and Co., 
220 So. Slatc ul., 

4 te piętro. 
~ 1 

1 

OTR^EBA dobrego balwierza na 

ale, lub na wieczory. 1213 W. 47ma 
L 

ΟΤΠΖΕΒΑ dobrej praczki na stałe. 
C45 N. Sacramento ave. 

IVTltZEBA ,&&eraers' na specyalnych 
aszynaeh i dziewcząt do czyszczę— 
ia przy specyalnych zamówionych 
jodniach. 164S lladdon ave., 2gie 
ętro. 2 

DtBZKBA operatorek — finiszerek 
prasowników przy sukniach i spod- 
cach. B. Segel, lloO Milwaukee 
*e. 3 

OtR^EBA .pressmana-zecera', kfó 
sie zna na Gordon i Cylinder pra- 

e. Praca stała. Zgłosi»' się .Ognisko 
omowe', Publ Co. 781 St. Aubin 
rc.. Detroit, Mich. G 

PRACA. 
POTRZEBA „trimmer" także chłopców 

,do krajaniu podszewki do rękawów przy 
„custom" surdutach. 1521 Walton ul. 

POTRZEBA kieszenlarek przy ..cus 
toiu" spodniach. S. Klopp, 1301 Larra- 
bee ul. 2 

POTRZEBA wykończar/y przy rekawi· 
czkach. Stała praca, dobra zapłata. — 

2029 Haddon ave. 

POTRZEBA chłopca 10 letniego do pra- 
cy w fabryce rękawiczek, doświadczę^· 
nie nie potrzebno. 2029 Haddon ave. 2 

POTRZEBA krawca, buszelmana pier- 
wszorzędnego. S(;iła praca, dobra zapła 
ta. Bismarck Cieaners and Dyers. 1012 
N. Kedzie ave. 

POTRZEBA do fastrygowanla podsze- 
wki 1 Jcrawców przy młodzieńczych sur 

dntach. 1171 Milwaukee ave. îî 

POTRZEBA do nakładania kołnierzy o ; 

I raz dziewcząt do ręcznej roboty przy 
męskich surdutach. 1420 Emma ulica, 
.'i piętro. 
POTRZEBA kelnerki do restauracyi. 

1 

1002 Milwaukee i Haddon.* 2 
I _____ 

I 

I POTRZEBA starszej niewiasty do lek-i* 
jkicj domowej roboty albo 10 letniej ' 

: dziewczyny. 1100 X. Marshfield avenue 
' 2 urie piętro. 

|J POTRZEBA <lo robienia kieszeni i do 

j I fastrygowania kantów przy surdutach. 

; j 1712 Mc Reynolds ul. 2 
■ ——I 

POTRZEBA do robienia dziurek ręcz- 

} nie przy „saek" surdutach i paltach. 
i Najlepsza zapłata w mieście. Stała pra j 

Cil. U. MIU'IC V.O., --- "· 

POTRZEBA możizyzn na pod wór/u 

węgla. Zapłata 7."» co dzień. l'xivlsior 
Coai Co.. -1100 lrving Park Tliv«l. 

POTRZEBA dziewczyny do hotelu. — 

1 .-».·{7 W. Division ni., róg Milwaukee 
avenue. 

POTRZEBA l'> mocnych kobiet przy- 
zwyczajonych do pracy w ogrodzie ja- 
rzyli my możemy dać wam Mahj pra- 

ce i dobnj zapłaty dla Ι.ν··Ιι którzy sir 
nie obawiają pracy. Zirłosić się polowe 
do pracy. (»:!·"» rano. Budiong gardon». 
Ô224 Lincoln «vp. ·» 

POTRZEBA dziewcząt na maszynę 
do robienia kieszeni, do podszew- 
ków, do rękawów i .trimmers' przy 

przy surdutach, lfil W. liarrison ul. 
narożnik Sherman. Tmc piętro. L. 

Shapiro. 3 

POTRZEBA prasowników na czysto 
i szewki i maszyniarefc. do spodni.— 
1 ô 11 Wabansia ave. 

POTRZEBA dobrego rzeżuika do bu- 

czerni. Zgłosić tdę li91 ii Milwaukee 
ave. ^ 

POTRZEBA kobiety do mycia na- 

czyń i igarnków. 7 do 1 popołudniu, 
do szorowania i· do 5 popołudniu i 

.floor girl". 7 do 4 popołudniu. 1207 
X. Dearborn ul. 

POTRZEBA pomocnika portera. — 

1207 Ν. Dearborn al. 1' 

POTRZEBA dobrego szewca. Stnia 

praca, dobra zapłata. 1417 Broadway 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, bez gotowania. Dobra zapla- 
ta. Telefon Prospect 1260. — 5541 
S. Paulina ul. 

POTRZEBA kelnerek. 1U02 W. Chi- 

cago ave. 

POTRZEBA robotników. Dobra za- 

płata. Stała praca. United Wood 

Turning Co., 2223 W. 12ta ul., z 

tylu. 3 

POTRZEBA MALARZY. 1434 Rolt 
ul., lsze piętro, front. 

POTRZEBA piekarza na druga rękę. 
1S 39 Thomas ul. 

TOtRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na Reese maszynie do robienia dziur 
do guzików. Perlstein Co., 1521 Mil- 
waukee ave. 2 

Knnno {Sn^ze^aż. 

NORTON FARMY 
W ILLINOIS 

Zagadka Żywności Rozwiązana 
Dla czego tracić czas i kłopotac- 

ie w przepełuionem wiclkiem mie- 

ście, gdy na 10 akrach ziemi, tylko 
57 mil od Chicago, blisko Momence, 
Illinois, możecie osiedlić się gdzie 
powietrze i woda sa najlepsze? Rów- 
ny grunt, gotowy do zorania. Piszcie 
po informacje, gdyż te 10 akrowe 
farmy będą prędko sprzedane. — 

John B. De Voney & Ço. 
ΒΑΧΚ FLOOR, 

133 W. Washington Slreet 
Damy 1 procent jeśl! się nadmie- 
ni Dz. Chicagoski. 

NA SPRZEDAŻ lub na zamianę trzy 
properta pnr. 1S21 Eîlen ave., oraz 

properta w Irvinç Park. Sprzeilam ! 3 

za umiarkowana cenę. 3 j a 

Wyjątkowa oferta. Restauracja zj· 
najnowocześniejsza kuchnia na sprzc » 

daż, właściciel przez 5 lat ruchliwe- | u 

go byznesu zgromadził ładny mają- 
" 

tek. na sprzedaż zaraz dla kupca o 

dobrych intencyach, inny niech się 
nie zgasza. Pisz albo zgłoś się 327 
3o. LaSalle ul. Webster Budynek. 
pokój 445, Chicago. 111. 4 

NA SPRZEDAŻ koû i wóz. 1375 Bau- 
wans ul., róg Blackhawk. 

TANIOŚĆ sprzedam rzeczy z pięciu 
pokoji. z roń tein, jest ładny rent. 10Ô0 
Milwaukee ave. Majewska. 

BALWJERNJE sprzedam za $50.00 do- 
larów. 1"14ί» X. Paulina uL 2 

XA SPRZEDAŻ bardzo dobra golarnia 
yè powodu innego zajęcia. Adres w ad- 
ministrycyi Dziennika Clileagoskiego. 

1—'l—4—ϋ 

ΧΑ SPRZEDAŻ dom prywatny, 4 po 
4 i góra, albo zamienię za dom bye- 
nesowy lub byznes. Zgłosić się dzi- 
siaj i jutro. 1643 W. North ave. 

Pokój do wynajęcia dla dwóch pa- 
nów, z osobnem wejściem. 1159 Mil- 
waukee ave. 

NA SPRZEDAŻ 4 fletowy budynek: 
wszystko w dobrym stanie. Telefon 
Albany 9475. 

NA SPRZEDAŻ balwiemia. 1-173 W. 
Iluron ul. 

XA SPRZEDAŻ skład cukierków i 
fixturr?· d<> jgroserni. 828 Xoblc ul. 

· 

fCimwft ί Çr*»·»»#>-4ο 7, 

DARMO 
FARMY 
Nic Dajemy, Ale Tanio 

Sprzedajemy 
IV Polskich Kolonhch 
iv stanach Oliio, Pennsylvania i Tcn- 
îessee, pomiędzy miastami Cleve— 
and. Youngstown, Erie i Pittsburgh. 
Grunta nieczyszczone od $4 za 

ikier, na 10 lat wypłaty. Farmy z 

nwentarzem i do rentowania także 

liamy. Koszta podróży kupującym 
swracamy. Piszcie po nowy katalog 
lo: Jt. T. HlHDLi; LAND ΓΟΜΙ'.Λ- 
VY, 3349 East 55ta ul., Clcvclam!, 
>hio. 

Wypożyczam Pieniądze 
—Na Pierwszy i Drugi Morgecz— 

KUPl'.TE MORiiECZE. ΝΟΤΪ. 
TAKŻE HOMJMKTV. 

TEOFIL STAN 
[026 Milwaukee Ατβ. Telefoo Mooroa 701 

OFIAliL.li; ΝΛ SIMiZEDAŻ 
Meble z 7 i>o ii oj i mus*? s^irzeJać za ja.« 
ki>bą<i£ (jeuf. $80 kupi $--">0 velour par· 
iltur. Dywany $10. Circusioii wnlmit 
mrlorowy jrai'nliur }Γ.(·. warty Jl.'iO. 
Player fortepian 5200 war'.y !\Γα- 
l<*i 101.". Ha ii jo przyrząd J ku»! t.tZO 
l-'oiiOffraf. (ïoiowr.luie $10, sjjf /.cdiia 
-azern lub osobno. 

diii i.i,\n iioi u 
blisko Jvcii/,.»i Ave. 

POŻYCZKI ΝΑ»! M0R6EGZ 
Ν Λ ΚΚΑΙΛΟΜ' 

Cajoi/sr^ Kąty J.aiwc Splnty 

JULIUS L·,. MARKS 
IlanKitT MurgtT/dHł 

«!» W. ΜΟΝΠΟΕ I I... r.ijj ΙΊΛΚΚ 
"eltiftMi ICiimlolpli ll.Vt I 1'okój «Ol 

IJOPIKHO wykończone nowe muro- 

wane cottages (domy», muszy być 
sprzedane natychmiast, ha rdzo tanio. 
Wszystkie nowoezcsti ulepszeni.i. I.o 
a 30x123. Tylko $">00 gotówki. — 

ledon blok do Milwaukee ave. trani 
ivaju. Zgłosić się Tato. Dzugun, 1030 
Julian ul. 6 

!>Iv Wy rabin my i •Sprzedajemy 
National Cash Iferfisfers 
i Credit Filet* 

Najniższe eony. Małe 
uicsięczne spłaty. Nic 
ic/yiny procentu. 1'is- 
uiennii <rw;u"ineya. Sta 
•e registry reperujemy, 
>rzerabiamy, kupu je- 
ny, sprzedajemy i za- 

nieniamy. 
A. <·. MAC MAUON A cent 

Th« Nallonul t'a»h Rt-grietcr ( oiupuny 
" Michigan Ave. Tel. liamlulpii ·1ϋΟ Ο 

\*Λ SPRZEDAŻ koń, puszorki 1 
vierzeh do woza, bardzo tanio. J. 
J. Brown, 1020 X. Hermitai: ave. 
l'elefon Humboldt 6345. 2 

VIUS7Ç Sorzelać Naiycti.njast 
L,a'Iny $450 Beethoven r'orlep'an, 10 ]at 
rwarantowany za t' 25 ! ?2C0 Jewel 
'oint fonograf z rekordami za IM.00. 
rak że najnowszego stylu meble z 5 
>ol<oji. Sprzcrîam razom lub osobno za 

aka^dż ofortę. Uiywane tylko kilka 
nlesicy- 

1520 N. Western Ave. 

S50.oo Gotówki. 
•eszta miesięczno spłaty po $10 mie- 
lięcznie, kupi nowy drewniany bu- \ 
lynek, na szerokiej locie, blisko Ar- 
:her; zmuszony jestem sprzedać w 
>iniu dniach. Właściciel. Jos. Nitsch- 
nann, 2715 S. Central Park ave. 2 

fA SPRZEDAŻ tanio meble i biur- 
io ofisowe. 1931 N. Hoyne ave. — 

Isze piętro. 1 

^'A SPKZEDAŻ mleczarnia tanio — 

przedaję. 7 kan mleka dziennie. — 

Ulres w adm. Dziennika (Jhicago- 
ikiego. 1 

ΊΑΧΙΝΌ wr.rost z fabryki. *t>."0 
danino za $235 gotówka. $750 ρia- 
lino za $285. $8"»0 za $335. Tele- 
on Armitage 2492. Nowy $650 pia- 
lino za $185 gotówką. 1729 Hum- 
loldt boul., blisko North ave. 2 

CA SPRZEDAŻ na Wojciechowie 
[om murowany o o pomieszkaniacli 
v dobrym porządku. Kentu $70J ro- 
żnie na prędką. sprzedaż za $68u0. 
Vłaścciciel tia 3em piętrze, z rrontu. 
840 S. Laflin ul. 1 

!A $65 kupicie moj $350 fortepian, 
'ortepian ten jesł tak dobry jak no- 
ry i musi być sprzedany na tycli- 
niast. Piano Storiige House. 1451 
V. Madison ul. Zapytać się o pani 
Iroliosk.·), od 4 do 9 wieczorami. 3 

lusiię sprzedać zaraz za $3ô0 m Aj 
uiomoim marki reeries limousine, 
iglosić się 16β 4 W. Division ul. 2 

SHOW CASES" biura sprzedam ta- 
io. 126S Milwaukee ave. 1 

ΓΑ SPRZEDAŻ koń, puszorki i zukry 
y* wóz, tanio. 557 N. Montlcello av. 

lUtOMODIL lekki truck ~"ord z 

•ierzchem. Tanio. 1072 Milwaukee 
vo. 1 

ΓΑ SPRZEDAŻ garnitur parlorowy 
r dobrym stanie. 933 X. Winchester 
góry. 1 

IARGAIN, z powodu wyjazdu sprzc- 
aję byziues siana, owca, węgla, drze 
a i ekspress, polska okolica, jedyna 
roga do zrobienia pieniędzy. 104ti 
ilacklic.wk ul. 

'A SPRZEDAŻ koń średniej wagi 1 
xpress wóz na 2 tony, jak nowy. —- 

lobre puszorki. Cena $100 na pręd- 
a sprzedaż. Zgłosić się pnr. J. Keil, 
100 W. 20ta ul. 

'A SPRZEDAŻ stary wyrobiony — 

kład czyszczenia i farbowania, oraz 
arowa maszyna do prasowania. — 

138 W. Chicago ave. Dobra sposob- 
ość dla odpowiedzialnego. 2 

A SPRZEDAŻ skład cukierków, ty- 
jniu itp. 2311 Armitage ave. 

iuszf sprzedać mojjj $2300 część 
laty za najlepszy ofertę, któro mam 

lokowane w nowoczesnym murowa- 
ym bungalow. Furnaco ogrzewanie, 
araż, morgftcz $1800. — «011 Nel- 
5n ui.^ blisko Cicero avp 


