
Demonstracya 135 ?.i( bgśz 
DEMONSTRACYA PATRYO- 

TYCZNA. 

W przyszłą niedziele popołu- 
dniu odbędzie się za staraniem 

ctganizacyi „Illinois State Loun- 
% 

cii ot Detense" wielkie zgroma- 
dzenie w Auditorium i patryo- 
t/czna olbrzymia demonstracya 
na Lake I ront. 

Ogłoszono następującą odez- 

wę : 

Do ojców i matek, krewnych i 

przyjaciół żołnierzy i marynarzy 
amerykańskich : 

„Wasi synowie i bracia, mężo- 
wie i kochankowie są pod bronią. 
Ofiarują swe życic w obronie na- 

szego kraju i celem uchronienia 

g > na przyszłość od najścia pru- 

skiej autokracyi dyszącej wojną, 
kt^ra stara się zyskać panowanie 
nad światem. 

„Czy chcecie wyrazić swą sym- 

f.atyę w sprawie, dla której oni 

gotowi są życie swe oddać? W 

takim razie udowodnijcie to przy- 

byciem swem na masowe zebra- 

nie w Auditorium i na patryo- 
tyczną demonstracją na Lake 

Front w przyszłą niedzielę, d. iii 

[ ażdziernika, popołudniu. 
..Obchód ten będzie miał po- 

dwójne znaczenie: Świadczyć bę- 
dzie o gotowości waszego Stanu 

no dostarczenia ludzi i pieniędzy 
potrzebnych do prowadzenia woj- 
ny. Stanowić będzie również 
wzniosły dowód, jeżeli do tego 
Me przyczynicie, że Chicago lojal- 
retii jest do całej głębi. 

..Przybądźcie tedy na Lake 

Kront i do Auditorium w przy- 

szłą niedzielę popołudniu, wy 

wszyscy, których najbliżsi i naj- 
drożsi udali się na wojnę. Okaż- 
cie swą obecnością i swem zacho- 
waniem się, że różnorodne oby- 
watelstwo tego miasta zszerego- 

wało się poza waszymi rządami, 
stanowym i krajowym uia popar- 
cia sprawy, które i wasza mło- 

dzież życie swe oddaje. 
..Przybądźcie i sprowadźcie 

swych sąsiadów. Dopomóżcie do 

tego. by wyzwanie wydane kaj- 
zerowi pochodziło od chóru tak 

donośnego, że głos jego w Chica- 

go słyszany będzie w Poczdamie 
State Council ot Detense ot 

Illinois". 

W dodatku do tego zaprosze- 
nia. burmistrz Thompson wczo- 

rai rozesłał list do wszystkich sze- 

fów departamentów, w którym 
powiada : 

..State Council ot Detense urzą- 
dza masowe zebranie w Audito- 

rium i dénionstracyę w Parku 

firanta na Lake Front w przyszłą 
r.iedzielę popołudniu. przy któ- 

tej to sjMjsobności miasto nasze 

ma dać wyraz swemu patryotyz- 
ITH>wi. 

„Pozwalam sobie usilnie upra- 
szać Pana o w spółdziałanie z ty- 
mi. którzy układają program, o to 

Y y własnem usiłowaniem jakoteż 
staraniem ?wego personalu do- 

prowadzić do uczestniczenia tylu 
obywateli, ile to tylko możliwą 
będzie rzeczą tak w masowem 

zebraniu jak i w programie który 
ma być wykonany w Parku (fran- 
ta. Proszę na to zwrócić uwagę 

swego >ztabu ι zacnçcic icn no u- 

czestniczenia i współdziałania". 
Głównymi mówcami będą na 

zebraniu u Auditorium guberna- 
tor Frank O. Lowden i członek 

Kongresu Henry Ύ. Kainey, ale 

oprócz tego tia dworze przema- 

wiać mają : były gubernator Fd 

uard F. Dunne: były gubernator 
Charles S. Deneen ; były guberna- 
tor Richard Yates: były bur- 

mistrz Carter H. łlarrfson ; gen. 
prokurator Edward i. Krundage; 
prezydent Chicago Fédération o' 

Labor John Fitzpatrick ; Roger C. 
Sullivan ; Frank L. Smith z 

Dwight, 111.; klerk powiatowy 
Robert Sweitzer; George T. 

Buckingham. 
Poza tem odbędą się manewry 

National Naval Volunteers, 11 

[ ułku Illinois National Guard. mi- 

licyi pomocniczej, kadetów szkól 

wyższych i wzloty wojennych 
i-eroplanów i hydroplanów. 

McShjne Bell Foundry Ca 
BALTIMORE, MD- 
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SYTUACYA WOJENNA. 
Sytuacya węglowa w Chicago 

przedstawia się chwilowo bardzo 

niebezpiecznie, brak węgli dotkli- 
wie odczuwać się daje, wkrótce 
nie można będzie dostarczać wę- 

gli do wielkich gmachów biuro- 
wych, apartamentowych i zakra- 
dów fabrycznych, o ile te nie po- 

siadają znaczniejszych zapasów. 
« w prywatnych domach już wę- 
gli dostać nie można prawic. Fa- 

bryczne zakłady posiadają zapa- 

sy na 30 dni zaledwie/Nadchodzą 
jednakowoż wieści nieco pocie- 
szające. że strajk 10,000 górników 
w Illinois wkrótce się zakończy, 
zapewne w pierwszych dniach 

przyszłego tygodnia, a przynaj- 
mniej nastąpi rodzaj zawieszenia 
broni, t. i. górnicy powrócą do 

pracy do c/asti, kiedy rządowy ad 

ministrator opału. Harry A. Gar- 

field, nie ogłosi swych rozporzą- 
dzeń. Jest nadzieja, że w przecią- 
gu tygodnia lub 10 dni sytuacya 
znacznie się rozjaśni. 

JAJA BĘDĄ DROŻSZE. 
Giełdowe raporta o jajach i 

maśle wzbudzają obawę, że cena 

jaj pójdzie jeszcze znacznie w 

k"órę i że wkrótce dosięgnie 60 

centów za tuzin. λ\' czterechseî 

mniei więcej magazynach w Sta- 
nach Zjednoczonych znajduje sio 
przechowanych 5.8T3.000 skrzyń, 
z których każda zawiera 360 jaj. 
czyli razem około 2.114,528,0040 
jaj. Znaczy to. że dla stu milio- 
nów mieszkańców w Stanach 

Zjednoczonych w ciągli miesięcy 
zimowych listopada, grudnia, 
stycznia i lutego, przypadnie na 

każdą osobę tylko po iednem 

jaju na 6 dni, jeżeli kury nie oka- 

żą się łaskawsze, lub też, gdy ja- 
kaś inna niespodzianka, np. po- 
jawienie się znacznych omyłek w 

rachunkach sytuacyi nie ocali. 

Panie Iloover, pomocy! 
PKOCES O SPISEK 

INTRYG NIEMIECKICH. 
Proces Gustawa H. Jacobsena. 

Alberta H. Whede, George'a P. 
Boehma i Haramby Lal Gupty. 
oskarżonych o branie udziału w 

spis-ku niemieckim, by wywoła' 
rewolucyę w Indyach AVschu- 
cnicli. zbliża się rychlej ku koń- 

cowi. aniżeli oczekiwano. Prze- 
słuchanie świadków prokuratoryi 
odbywa się szybko, obrona bar- 

dzo mało ma świadków i może 

już w pierwszych dniach przy- 

szłego tygodnia proces ^ię zakoń- 

czy. 

Jednym z najważniejszych 
świadków prokuratoryi wczoraj 
przesłuchiwanych był Sakamurn 

Chatteyi, Indyjczyk. który w 

ÎNngaporc odbywał studya. a w 

r.1 i l:» dla uzupełnienia tych stu- 

dyów przybył do Stanów Zjedno- 
czonych. Opowiadał o tak zwa- 

nym spisku „Ghadar". którego 
celem było obalić panowanie An- 

glików w Indyach. i o udziale w 

tym spisku przebywających w A- 

meryce fndyjczyków Ram Chan- 
dar. Har Dale i Heramba Lal 

(rupta. Ostatni z tych jest jed- 
nym z oskarżonych. 

Zeznania dla Jacobsena niebez- 

pieczno składał Richard Herrman. 

który przez lat l? służył w armii 

niemieckiej. Wedle jego zeznań 

Jacobsen często go odwiedzał w 

1914 i 191·) roku i opowiadał mu. 

w jaki sposób starać sie będzie 
dopomagać we wojnie Niemcom 

tym sposobem, że tu w Stanach 

Zjednoczonych wywoływać bę- 
dzie strajki we fabrykach broni i 

amunicyi. truć bidzie konie prze- 
znaczone do wysyłki do Alian- 
tów i starać się będzie o wywo- 
łanie rewolucyi w Indyach. 

Kapitan policyi Thomas Ton- 

ney z Nowego Yorku, zeznał, że 

Heramba Lal Gupta. kiedy go a- 

tesztowaflo, przyznał się iż od 

kap. Franza von Papen otrzymał 
około $16.000. do prowadzenia 
propagandy rewolucyi w Indyach. 

MORDERSTWO. 
Wczoraj nad ranem policyant 

Thomas McMahon ze stacyi przy 
Maxwell str. odkrył na uliczce 

poza składem żelaza Harris Reed 
and Co. pnr. loOO W. 13 str., wóz 
handlarza jarzyn, na którym le- 

żały zwłoki mężczyzny, owinię- 
tego w ceratę tak, że tylko twarz 

było widać, ze sznurem kilkakro- 
tnie około szyi mocno ściśniętym 
i przywiązanym do woza. Zamor- 

dowany był widocznie sznurem 

tym uduszony. Policyanci popę- 
dzili konia, nie kiemjąc nim, :t 

koń zajechał do stajni Abrahama 
Glueckena. pnr. 1059 W. 14 str.; 
ten zwłoki identyfikował. Były to 

zwłoki handlarza jarzyn 33 le- 

tniego Jakóba Pilla, zam. pnr. 
1610 So.^IToman str., który w 

środę pożyczył był wqz u Glue- 
ckena. Okazało się. że Pili w śro- 

dę kollcktował należne mu pie- 
niądze od odbiorców i musiał 
mieć około $3£0 przy sobie ; kio- 
dv go znaleziono, w kieszeniach 
jego było tylko 90 centów. Wi- 
docznie więc nieszczęśliwy zosta? 

zamordowany przez łotrów, któ- 
rym chodziło o rabunek. Pili po- 
zostawia wdowę i pięcioro ma- 

łych dzieci. 

XA ARMIÇ POLSKĄ. 

W Adminietracyi naszej złożył p. 

Mikołaj Wiśniewski, 734 Tempie str., 
$20 na Armię Polską. Pieniądze prze- 

słaliśmy do biura Wydziału Naro- 

dowego P. C. K. R. 

PrarnjM· w irAitinlr<Hnf — K'ir> »o· 

Ol· tam DZTENNTK CHICAOOSKt 
«miało cmyta.1 Doiska ratete vr tramwa- 
ju erily Jed«les« d« domu. Nłech poina· 
ja obennarodowev naaxa ·>>· Heniin». 

1 

S. P. 
Józef Sobociński 

po długiej chorobie, pożegnał 
się z tym światem, opatrzony 
św. Sakramentami, dnia 17go 
października, 1917 roku. o go- 

dzinie 11:50 wieczorem, przeży- 
wszy la4 33. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 

tę. dnia 20go b. ni., o godzinie 
9(».j rano. z kaplicy pogrzebowe- 
go p. P. Kowa^zek. 3630 Geor- 

ge ul., do kościoła św. Jacka, 
a etnmtąd na cmentarz św. Woj 
cierna. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Kazimiera Sobocińska, żona: 

Kazimier/, i Olira, dzieci; Bar- 

tłomiej, brat; i Jadwiga, sio- 

stra: Joanna bratowa; Antoni, 

szwagier. 

JVnhnf» o<rłft*7#»nia. 

NAJSTARSZA NAJWIĘKSZA i 

! Szkoła Języka Angielskiego 
1311 W. Chicago A venue ( 

LEKCYE W DZIEŃ' I WIECZÓR. i 

Lubomir G. Skaryszewski j 
Właściciel 1 Nauczyciel. ^ 

I ZGUBIONO damską portmonetkę — 

: przy ulicach Frankfort, Hoyne lub 

Hamburg ul. ał skawy znalazca otrzy 
i ma nagrodę. 2110 N. Robey ul. 20 

■ 

CNOTLIWEGO zdania osoba potrze- 
buje pozycyi na plebanii, gospodynią 
być mogę, doświadczona. A. Rachli- 
cka. 542 Milwaukee ave., Telefon 
Ilaymarket 593. 19 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

mi·. 71S Racine ?ve., 3cie piętro 
front 20 

j POKOJE ·" » wynajęcia tanio: 631 N. 
I Radne ave., agent w balwierni. 

6-9-11-13-15-17-19 
■ 

Poszukuję ludzi, którzy grają lub za- 

czynaja grać na skrzypcach lub in- 

nych instrumentach do uzupełnienia 
orkiestry. E. Mironko, 1014 N. Ro- 

b.y ul. 12-15-19-22-26-29-3-6 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1932 N. Winchester ave. 2 2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1Π59 Ν. Paulinau!., front, na 

dole. 

POSZUKIWANIE. 
Poszukuję Franciszka. Józefa i Ta- 
na Mikosz pochodzących z Galicyi — 

Rogi. niech sam lub kio inny da znać 

I do Józefa Kasprzak przed niedziel?, 

j 1453 Emma ul. Józef Knap. 

| Poszukuję męża Mikołaja Zdanowi- 
cza. Ktobv o nim wiedział niech da 

małym dzieciom znać. 1260 Dickson 

ul. 

POTRZEBA dziewcząt na ruie?zka~ 
nile u samotnej kobiety. 1223 Noble 

ul., na 2giem piętrze. 

230 akrńw farma w Illinois zamlenie 
za dotn. IS'JO S. Ashland avr. 20 

IM) wrna.lęoła cztery pomieszkania. cif» 
pło mieszkanie w bryku. dwa sypielnie 
i kuchnia. 1 ·"» 1 ·"> Wabansla avp. 20 

l»n wynn jpeia pomieszkanie. $<>..">0. 
1610 X. Lincoln ul. —0 

WŁADYSŁAW Pluciński który mie- 

szkał r'id nr. 1229 Noble ul. niech 

się zgł«>si w swoim własnym intere- 
sie do «idwokata J. T- Wachowskie- 
go. 30 N. La Salle ul.. Chlćago. 22 

PRACA_ 
POTRZEBA robotników 
na podwórzu, w naszej 
fabryce na 15tej ulicy i 

jS. Canal; i na 15tej i S. 
Rockwell u!. Zgłosić się 
do biura pracy Crane Co. 
40ta i S Kedzie. Ave. 

Potrzeba Górników. 
t'; węgla w Fleemiag Kentucky. — 

Wyłożymy pieniądze na przejazd. — 

Blizsie szczegóły 20 So. Canal ul. — 

2uie piętro. 20 

POTRZEBA chłopca do posyłek w 

drukarni. $3 na początek. Dobra spo 
sobność do awansu. 16 W. Washing- 
ton ul., Ste piętro. 19 

POTRZEBA fastrygarza i do sztafi- 
rowania przy surdutach. — 1Î31 >. 
Ashland ave., 2 piętro z tyłu. 19 

POTRZEBA POMOCNIKOW MASZY· 
XI8TY I (HŁOPCOW, W EST 
LAKK UL. 15-17-19 

s 
» 

PRACA 
POTRZKBA dobrego nakładacza — 

(teeder). Zgłosif się do adm. Dzien- 
nika Chicagoekiego. *xx 

Tniokers w magazynie 

Potrzeba 

Sears Roebuck and Co. 

^0 

POTRZEBA dziewcząt do fabryki pu- 
dełek doświadczenie nie konieczne. 

Sears Roebuck and Co. 

19 

I 
— 

ΡΟχΙΙΖΕΒΑ niewiasty lub dziewczy- 
ny do lekkiej domowej roboty. — 

1 327 N. Western ave. Copen. 19 

i POTRZEBA ^doświadczonych męż- 
! czyzn do mycia okien. 62 W. Wash- 

ington ul. Pokój 2. 23 

POTRZEBA kieszeniarek i ..joiners" 
przy spodniach. Zgłosić się 103 6 W. 
Van Buren ul., 4te piętro. 19 

POTRZEBA mężczyzn do mycia o- 

kien, doświadczeni zarabiają $22 ty- 
godniowo. Globe Cleaners Co., 153 
N. LaSalle ul. 19 

POTRZEBA energicznych mężczyzn, 
którzy maja dużo znajomości pomię- 
dzy Polakami do sprzedawania zys- 

kownych akcyi (profit shares"^ w 

kompanii olejowej. Mężczyźni z doś- 
wiadczeniem mają pierwszeństwo. — 

Doskonała sposobność dla odpowied- 
nich mężczyzn do zarobienia do- 
brych pieniędzy. Tae Southern Kan- 

sas Oil Syndicate, 20 E. Jackson 
boul. 23 

POTRZEBA szewca natychmiast. Po- 
lira zapłata dla odpowleduicgo. 400S 

Broadway ul. 22 

POTRZEBA krawca albo buszelma- 
na. Stała praca. Zgłosić się zaraz. — 

202 N. Dearborn ul. 19 

P0TR2EBA do robienia tylów, dzie- 

wcząt do szycia ręcznie i na maszy- 

nie, także dziewcząt do nauki. Her- 

man and Blume, 430 S, Green ul. 20 

POTRZEBA chłopców 14 do 16 let- 
nich do fabrycznej roboty. 414 N. 
Wood ul. 20 

POTRZEBA do robienia podszewki, 
fastrygowania ramion i robienia dziu 
rek ręcznie, przy surdutach. The Ro- 

yal Tailors 731 S. Fifth ave. 20 

POTRZEBA chłopca do posyłek. J. 

Hoffman and Co., 1318 Milwaukee 
ave. 19 

POTRZEBA niewiasty do bawienia 

dwojga dzieci. $6 tygodniowo. 2233 
N. Hovne ave. 20 

POTRZEBA kobiety do bawienia 
dwojga dzieci. 1069 Milwaukee av. 

19 

POTRZEBA dziewcząt 16 do 18 let- 
nich do niniki ..punch preM1' $8 za- 

pewnione,'nadwyżka od sztuki. — 

Standard Electric Mig. Co., 208 N. 

Clinton ul., 6te piętro. 20 

POTRZEBA mocnego chłopca 16 le- 

tniego do nauki fachu maszynisty. 
Dobra spoeobnosć do awansu dla 
chłopca, który eię nie boi pracy. — 

Standard Electric Mfg. Co., 208 X. 

Clinton ul., 6 piętro. 20 

j POTRZEBA dziewcząt do robienia 

dziurek przy surdutach, także pierw- 
! ezego fastrygarra (first baster), 
dziewcząt do fastrygowania kantów. 
1910 North ave., blisko Milwaukee 
ae., 3 piętro. 19 

POTRZEBA mężczyzn fio mycia o- 

kien. Stałe zajęcie. Zapłata $60 mie- 

sięcznie. Zgłosić się: Pokój 326 Bal- 
timore and Ohio Depot. 5th ave. and 
Harrison ul. 19 

POTRZEBA dziewcząt 16 do 18 let- 
nich do ,,assemble" lekkiej elektry- 
cznej pracy. Standard Electric Mfg. 
Co., 208 N. Clinton ul., 6te piętro. 

20 

POTRZEBA dobrego rzeżnika. 1201' 
W. Chicago ave. 

POTRZEBA retusgera. 1060 Milwau- 

kea a>'e. 

k λ Zobaczcie nasz* wiel- 
UU λ I A ką listę «11η mężczyzn 

f\ r\ V/rt i kobiet w rozmai-- 
tych zakładach wyro- 

bów metalowych i z drzewa, fabrykach, 
hotelach, restauracyach „Lunch Roome" 
kawiarniach, salonach, składach, ofi-- 
Bach, szpitalach, prywatnych domach, 
najlepsza zapita. 
ADVASfK KMPIjOVMEXT EICHANGB 

ITD W. Wnuhlnutoo ul. 
2gie piftro. 

POTRZEBA dziewcząt 15-1 fi letnich 
do czyszczenia surdutów; stała pra- 
ca. C. B. Shane Co., 222 W. Monroe 

POTRZEBA 1 Janitora i Ç kobiet do 
wymiatania klas w publicznej t»zko- 

j le. Adresować listownie po angielsku. 
Dziennik Chicagoski — J» Q. 19 

POTRZEBA 5 doświadczonych męż- 
czyzn do mycia okien, $20 tygodnio- 
wo. Boston Window Cleaning Co., 
418 Sherman ul. 20 

POTRZEBA doświadczonej kelner— 
k drugiej do nauki a trzeciej pod- 
czas obiadowoj godziny. Nowa Gwiaz 
da Restauracya 703 Milwaukee ave. 

20 

D9SKONAÏ.A sposobność dla agen- 
tów. Dobry agent może zarobić $50 
tygodniowo i wyżej. Zgłosić się 144 9 
W. Division ul. Księsarnia. 20 

POTRZEBA starszej samotnej nie- 
wiasty do domowej pracy przy sa- 

motnej niewieście, dom polski, nie 
ma dzieci. Zgłosić się w tygodniu o 

7ej lub w niedziele w dzień 1704 
Humboldt boul. jeden blok od North 
ave. 

POTRZEBA kobiet do fabrycznej ro 

boty, doświadczenie niekonieczne.— 
Stała praca. Producers Mica Co., — 

225 E. 22ga ul., 2gie piętro, 25 

PRACA. 
POTRZEBA DÔBREGO CHŁOPAKA 
ZGŁOSIĆ SIE DO ADM. DZIENNI- 
KA CHICAGOSKIEGO. 

J \ 
POTRZEBA. 

SO Molderdw 
Malleable Bench albo alr 

SqueAer nowy furnace do- 
piero co wstawiony. 

1 godzina jazdy od Chicago 
tramwajem ΙΟ ceutów. 

Millaeble Iron Co. Hiifflond, Ind. 

CZY POTRZEBUJECIE CHŁOPCA 
OD 14 DO 17 LAT DO POSYŁEK. 
DO FABRYKI, NA WÓZ LUB NA 
FARMĘ. TELEFONUJCIE FRANK- 
LIN 8015 —- LOCAL 7®, k PAN 
ŚLESZYŃSKI PRZYŚLE WAM OD- 
POWIEDNIEGO CHŁOPCA. ADRES: 
1007 COUNTY BLDG., CHICAGO 
ILL. XD. 

POTRZEBA robotników na cmenta- 
rzu św. Wojciecha. Zgłosić się do 
superintendenta. xxx 

POTRZEBA mężczyzn. Western Cold 
Storage Co., Eaet End South Water 
ul. *xx 

POTRZEBA dziewcząt doświadczo- 
nych lub niedoświadczonych. «Ele- 
gant Paper Box Co., 2233 W. 12ta 

ul. xxx 

POTRZEBA dziewcząt „benders" — 

przy rękawiczkach. 2 035 Frankfort 
ul., Washington Hose Co. 19 

POTRZEB manayniarek przy spod- 
niach. 628 W. Jackson boul. V. Kusz 
ner. 20 

POTRZEBA operatorek przy dam- 
skich płaszczach najwyższa zapłata. 
1646 Brigham ul. 20 

TAPICERÓW (upholsterers) potrzeba 
v.Rrùz. 412 Ν". Leavltt uL 19 

OtRZEBA mężczyzn do pracy wie- 
czorami. Universal Bowling AUey, — 

1575 Milwaukee ave. 19 

POTRZEBA mężczyzn do rozrzuca- 

nia cyrkularzy. Dobra zapłata. Po- 
kój 300 — 201 — 36 W. Randolph 
ul. 1L9 

TOTRZEBA dziewcząt do robienia 
fartuchów. 1719 W. Division ul. 20 

POTRZEBA do robienia kieszeni 1 
podszewki przy surdutach. 1719 El- 
len ul. » 20 

POTRZEBA mężczyzny do pracy w 

składzie mebli przy piecach. 1839 
Milwaukee ave. 19 

POTRZEBA mężczyzn do robienia 
kiełbasy. 220 N. Green ul. 20 

POTRZEBA ,bench i machine' mol- 
derów, stała praca, dobra zapłata. 
Pratt Mal. I. Wkrs, Joliet, 111. 

12-15-17-19-22-24-26-29-31 

POTRZEBA chłopca 18—19 letniego 
do zamiatania i jako portera w dru- 
karni i inusi czyśclf: maszyny do 
drukowania 1 do trzymania zapasu 
papieru. $10 na początek. 50 godzin 
tygodniowo pracy. Modern Press,— 
6-33 Plymouth et. 22 

WOOD TURNERS pierwszorzędnych 
przj* lichtarzach 1 lampach. Stała 
praca cały rok dobra zapłata. Jur- 
sich Co.. 2911 Woodard ave., róg 
George ul. 

POTRZEBA kobiet i dziewcząt do rę- 
cznej roboty i dziewcząt przeszło 16 
lat do czyszczenia surdutów. Stała 
praca i dobra zapłata. 1121 N. Ash- 
lan dave., Fogel Bros., 2gie piętro. 

20 

POTRZEBA portera ! do mycia na- 

czyń. $10 tygodniowo. Kiems Cafe- 
teria, 926 Irving Park boul., blisko 
Broadway. 22 

POTRZEBA kobiet do mycia naczyń, 
$S, niedziele wolne. 220.J W. Madison 
ulica. 

POTRZEBA doświadczonej dziewczyny 
do oęólnej domowej roboty. Dobra 7.a- 

płaia. Zgłosi·'· się 1102 N. Ashlnad ave. 

POTRZEBA do robienia dziurek przy 
eustom surdutach. 1."»21 Wallon ul. 20 

TKACZY ( wen ver) potrzeba „ingrain" 
25e jard „brussels" 27'*c jard. Stała pra 
•ca. Olson Rug. 28 S. Laflin ul. 27 
|| 

POTRZEBA dziewcząt do przeróbek 
przy damskich płaszczach i spódnicach. 
1308 Milwaukee ave. 20 

POTRZEBA kieszenią rek przy młodzień 
czych surdutach. Mayer Bros., 1708 

Winnebago ave., 3 piętro. 20 

POTRZEBA kobiety do ogólnej do- 

mowej roboty. 3141 N. Ridgeway 
ave. 

POTRZEBA masarza do wyrobu wę- 
dlin. 1609 W. Superior ul. 20 

POTRZEBA balwierza na sobotę 1 

niedzielę. 15ΐ0 Blackhawk ul. 

,ΒΤ'Ν'ΟΗ makere' do zwijania i ob- 
dzierania tyloniu potrzeba. Magid- 
eon Bros., 1716 W. Oak ul., blisko 
Paulina ul. 20 

FOTRZEBA pierwszorzędnych wy- 
kończarzy, taki który może „fili" 
i do pokostowania. Stała praca i do- 
bra zapłata dla dobrego człowieka. 
Jurslch Co., 2911 Woodard ave., — 

róg George ul. 

POTRZEBA chłopca. 1080 Milwaukee 
avenue. 

BIURA PRACY. 
BEZPŁATNE STANOWE 

hlURO STRĘCZEN. 
(ILLINOIS. FREE EMPLOYMENT 

OFFICES). 
520 So. Dearborn gtr. 

ma do rozdania ty* tyce zatrudnlen 
wszelkiego rodzaju robotnikom i ru. 

mieś Lui kom, tak mężczyznom jak i ko 
hietom, tak w Chicago jak i poza mia 
item. Obsługa zupełnie bezpłatna* tak 
dla pracodawców jak i dla poszukuję 
cych pracę. Niema żadnych zatargów 
robotniczych w miejscach, gdzie to 

biuro stręczy pracę. Zgłaszać się moi 
na pod powyższym adresem osobiście 
od godziny 8 rano do 4 popołudniu, 

! albo telefonować od 7 rano do 5:80 

popołudniu. Telefon: Wabaab 8680 

PRACA. 
POTRZEBA DOBREGO ZECEKA.— 
ZARAZ. ZGŁOSIĆ SIE DO A DM. 

DZIENNIKA CHICAG08KIKCQ. 17 

POTRZEBA agentrtw 1 agentki na Chi- 

cago i okolice. Polonia Mail Order 
House, 1548 W. Chicago ave. 

16-16-17-18-19 20 

POTRZEBA driewciąt do pakowania 
suszonych owoców, doświadczenie nie 
potrzebne. Zapłata $8 tygodniowo. 371 
W. Ontario ul. 20 

POTRZEBA starszych ludzi do robo- 
ty w© fabryce mebli, dobra zapłata. 
— Hoffman Ćo., 2817 N. Ashland 
ave. 19 

POTRZEBA do robienia specyalnych 
zamówlnoych surdutów 26 dziennie. 
Groeeman Bros., 3 22 Raclne ave. 20 

POTRZEBA człowieka do ręcznego 
czyszczenia cielęcych ekór używa- 
nych do bębnów. Stała praca, dobra 
zapłata. Zgłosić się zaraz. — M. Zu- 
mer, 2137 8o. Raclne ave. 20 

POTRZEBA CHŁOPCA DO POSY- 
ŁEK, MUSI ZNAC MIASTO. ZGŁO- 
SIĆ Ślij? DO ADMINISTRACYI 

j DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO. 
XXX 

POTRZEBA ełuiącoj do domowej ro- 

boty. DobTa zapłata. — Aptekarz 
Krzywlńskl, 4901 Barnig ave.f East 

Chicago, Ind. 20 

POTRZEBA wykończarzy do polituro 
wanla, rlbbers 1 shellackera w fabry- 
ce mebli. — fialter Mfg. Co., 339 N. 
Oakley bIv<V. 20 

POTRZEBA praeownlka ezewków 1 
tasiemki przy kamizelkach. — 847 
Jackson blvd., 3 piętro. 19 

POTRZEBA trlmmere egzaminato- 
rów 1 operatora do rozmaitej roboty 
przy epodniach. Zgłosić się — W. D. 
Schmidt and Co., 833 W. Jackson 
blvd., Ε. Ackerberg. 20 

POTRZEBA do robienia podszewki 
przy młodzieńczych surdutach. Mayer 
— 1708 Wlnnebago ave., 3 piętro. 

19 

POTRZEBA robotników. — 2662 W. 
Division ul. 19 

POTRZEBA 16 letniej dziewczyny 
do pracy w fabryce rękawiczek, do- 
świadczenie nie potrzebne. — 2629 
Haddon ave. 19 

POTRZEBA do szycia szewków przy 
spodniach. — 610 Bickerdlke róg O- 
hio ul. 19 

POTRZEBA starszego mężczyzny do 
pracy około domu. 1356 S. Racine av 

Apteka. 22 

POTRZEBA mężczyzn lub małżeństwo 
na mieszkanie. 70(5 No. May ul., 3-ele 
piętro, front. -0 

POTRZEBA starszej niewiasty do pil- 
nowania doinu, podczas dnia. 1506 Au- 
gusta ul. 

BALWIERZA potrzeba. 1349 N. Pau- 
lina ul. 

POTRZEBA balwierza na sobotę i nie- 
dzielę. 12Ô8 W. Chicago ave. 

POTRZEBA szewca najwyższa zapła-- 
ta. 3264 W. North ave. 20 

POTRZEBA mężczyzny do czyszczenia 
około piekarni. Boysen Baking Co. 1001 
W. Chicago ave. 

POTRZEBA porządnej niewiasty do 
prania. 1309 W. Chicago ave. 

POpRZEBA dziewcząt do szycia rę- 

cznie, doświadczenie nie potrzebni;. 
Krótkie godziny. Dobra zapłata. — 

Zgłosić się A. G. Spalding and Bros. 
54ta i LaSalle ul. 20 

POTRZEB* pokojówek, doświadczo- 
ne majp pierwszeństwo. Zgłosić się 
do gospodyni (House keeper. Hotel 
Bismarck, 179 W. Randolph ul. 20 

POTRZEBA wykończarek i operato- 
rów przy damskich płaszczach. 1235 
Milwaukee ave. 20 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. J. Pines, 1941 Fowler ul., 
blisko Robey. lsze piętro. 20 

POTRZEBA dobrego krawca, rozu- 

miejącego wszelką robotę. 1937 No. 
Robey ul. 20 

POTRZEBA człowieka do pracy o- 

koło stajni „Livery". 2412 W. Di- 
vision ul. 

Kunno i Snrzedaż 
PIEC kuchenny do sprzedania. 954 
N. Washtenaw ave., 3cie piętro. B. 
Wesberg. 
NA SPRZEDAŻ szap szewski z maszy- 
na my. 2372 Milwaukee ave. 20 

MUROWANY dom na β pomieszkali za 

mienię na farmę 80 do 120 akrów, 1820 
S. Ashland avr». 20 

NA SPRZEDAŻ property na .Jadwigo- 
wie pod nr. 1904 Hervey za $2iH)0 — 

dochodu miesięcznie $."{0. Zgłosić się do 
właściciela pod nr. 2521 N. Kpring- 
field ave. 

GRQSERNIA do sprzedania bardzo ta 
nio. Musi by<* sprzedaim zaraz. 2500 
Oreenview a^e. 20 

MEBLE na sprzedaż. 1620 W. Divi- 
sion ul. 20 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy kamien- 
ny front budynek, prawie jak nowy. 
Wielka stajnia. Elektryka. Tanio.— 
— 2420 Haddon ave. 22 

NA SPRZEDAŻ tanio sprzęty dorho- 
we. Zgłosić się o godzinie 6ej wie- 
rem. Brzeziński, 856 N. Carpenter 
ul. 20 

TRZY fortepiany na sprzedaż, tanio 
na wypłatę. Paczyński, 1340 North 
Ashland ave. 29 

NA SPRZ©DAŻ automobil truck — 

dobry dla groaernlka lub rzeźnika. 
669 N. Carpetner ul. 2gie piętro. 

20 

NA SPRZEDAŻ piec pokojowy. — 

1100 Milwaukee ave. 20 

EXTRA! 
Na sprzedaż restauracja i 30 ume- 

blowanych pokoi, na głównej ulicy 
na północno-racaodniej stronie mia- 
sta. Sprzedam za pół ceny, z powodu 
choroby. J067 Milwaukee ave. 20 

„.A.·, 
«γ. -■ ^ 

Kimn« î Sn»"»A»1a7, 

NORTON FARMY 
W ILLINOIS 

Zagadka Żywności Rozwiązana 
Dla rzego tracić c~as I kłopotać 

fele w przepołnionem wielkiem mie- 
ście, gdy na 10 akrach ziemi, tylko 
57 mil od Chicago, blisko Momence, 

Iliinoie. możecie osiedlić się gdzie 
powietrze i woda najlepsze? Rfiw- 
ny grunt, gotowy do zorania. Piszcie 
po informacye, gdyż te 10 akrowe 

farmy będą prędko sprzedane. — 

John B. De Voney & Co. 
B.4\K FLOOR, 

133 W. Washington Strcpt 
Damy 1 procent jeśli się nadmie- 

ni Dz. Chicagoski. 

Wypożyczam Pieniądze 
—Na Pierwszy i Drugi Morjrecz— 

KUPUJE MORGECZE. NOTY. 
TAKŻE HONTBAB.TY. 

TEOFIL STAN 
1026 Milwaukee Ar·. Telefon Mmtm 702 

$45 NALEŻY się nam ,,8torage char- 
ges" za fortepian. Zapłaćcie nam te 

$45 a fortepian będzie wasz. Zgłoś- 
cie się do Storage House, 1431 W. 
Madison ul. Otwarte do 9tej wieczo- 
rem. 19 

>IAMY DUZY SALON NA SPRZEDAZ 
LUB DO WYDZIERŻAWIENIA W 
POLSKICH OKOLICACH. MONARCH 
BREWERY CO., 21ST I WESTERN 
AVE. XXX 

SPRZEDAM balwlernię, dobrze wy- 
robione mlesce; powód wojskowość. 
507 W. 123cla ul. Telefon 4277 W. 
Pullman. 19 

Za dom w Chicago, chcę farmę luli 
interes. Dom się znajduje w dobrej 
okolicy. Rentu miesięcznie $190. —■ 

Zapytać sf9 P. Shemiot, 1337 80. 50 
ct., Cicero, 111. aa 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, pa- 
pierosów i rozmaitych drobiazgów. —«· 

1030 Fry ul. 10 

POTRZEBA dobrego klerka do ekła* 
du rzeźniczego. 2231 W. Grand ave-* 
nue. 2Λ 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, —1 

tytoniu, cygar 1 rozmaitych drobiaz- 
gów, bardzo dobre mlesce dla familij 
nych ludzi. C69 N. Racine ave., po- 

między Huron 1 Erie ul. 20 

$35 DA WAM początek do kupienia 
jednych z nowoczesnych bungalows 
dla swej rodziny na Gwiazdkę. Je- 
chać Irvlng Park tramwajem na za- 

chód do Marmora ave. (5900^ po- 
tem pieszo do Grace ul. Ja będę na 

miejscu. F. O. Bauchwltz. 20 

PRZESTAJCIE płacie rent, 4 proc. 
za ulokowanie $500, niech wydzierża 
wiclelo płaca rent w twoim domu 

$36 rentu. — 2908 W. 38my pl. — 

3 piętrowy frame 4-5-5 pomieszka- 
nia, konkretowy fundament. Cena 
$3200. Gleich, właściciel, 2gie pię- 
tro; nie chcę agentów, sprzedaję z 

powodu wyjazdu na farmy. 19 

NA SPRZEDAŻ grosernia z powodu 
wyjazdu. Dobre miejsce dla Polaka 
Adres w Dzienniku Chicagoskim. 20 

NA SPRZEDAŻ balwiernia tanio. — 

Adres w adm. Dziennika Chicago·· 
sklego. 19 

NA SPRZEDAŻ dobry salon na za- 

chodniej stronie miasta, fabryczna 0- 

kolica, dobra sposobność dla Pola- 
ka lub Litwina. Zgłosić się pnr. — 

2200 Austin ave. 24 

My Wyrabiamy i Sprzedajemy 
National Cash Remisiers 
ι créait rues 

Najniższe ceny. Małe 
miesięczne spłaty. Nie 
liczymy procentu. Pis- I 
miennagwaranoya. Sta 
re registry reperujemy J 

przerabiamy, kupuje-J 
my, sprzedajemy i za- 

mieniamy. 
Α. ι;. κΐΛυ ιτίΑπυη λκοπι 

■ The National Cash Register Company 
172 ailchtean Ave. Tel. Randolph 44O0\ 

NA SPRZEDAŻ tanio groeernia i bu- 
czernla, w dobrej okolicy. 2Jg!osiô 
się do mieszkania. 2220 Augusta ul. 

17-19 

DOBRZE wyrobiony skład na sprze- 
daż, 7. powodu choroby. 1231 West 
Erie ul. 19 

NA SPRZEDAŻ tanio automobil — 

marki Peerlee Limoueine lub zamie- 
nię za mniejszy. Zgłosie się zaraz. 
1664 W. Division ul. 20 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu cho-ł 
roby. — 2059 W. Chicago ave., róg 
Hoyne ave. 20 

Grosemiç wartości tysiąc dolarów 
sprzedam za pół ceny, z powodu woj 
skowości. 1351 Holt ul. 19 

f 

Zaraierię dom na grosernię lub sa- 
lon, w dobrym porządku; nie chcę 
agentów. 1630 Julian ul., lsze pię- 
tro. 20 

MAM 4 6 domów w zamianę na gro- 
Bernię. salony, loty, farmy. Stanisław 
Bogdzio, 834 N. Robey ul. Telefon 
Humboldt 5912. 20 

SZEWSKI szap do sprzedania do- 
bre, stare miejsce, sprzedam bardzo 
tanio, z powodu wyjazdu z Chicago. 
Adree 1422 Walls ul., Chicago. — 

Burdę. 20 

NA SPRZEDAŻ zakład krawiecki — 

stary, wyrobiony interes, sprzedaję 
z powodu innego interesu, bardzo 
tanio. 1956 W. 21szy pl. 20 

NA SPRZEDAŻ skład siana, zboża, 
drzewa i węgli tanio. 1611 W. Grand 
ave. 2 2 

SKŁAD cukierków do sprzedania. — 

dobre miejsce, $25 dochodu tygod- 
niowo. 204 4 Wood ul. 20 

SKAD cukierków lia sprzedaż. 1437 
Auénsta ul. 20 

1.1 skórzanych uździenic, chomąta i 
uzdsiec. podwójnych i pojedyficzych 
uprzęży tanio. 744 N\ Western ave. 

Ν"Λ SPRZEDAŻ salon naprzeciw no-- 

wych fabryk. Crune. Dobre miejsce dla 
polaka luli 1 itwina. z powodu innego 
interesu. 3933 S. Kodzie ae. 20 

DOBRY koû do sprzedanW. 918 Nortli 
Hermitage avę, 20 

- k'- 


