
TELEGRAMY KRAJOWE I 
GĄSIOROWSKI W BRIDGE- 

PORT. 

Bridgeport, Oonn., 22. paździer- 
nika. (Własny telegram „Dzien- 
nika Chicagoskiego.) — Polsko- 
francuska komisya wojenna przy- 

bywa do Bridgeport w środę bie- 

żącego tygodnia. Odbędzie się 
wielkie zebraęie w zbrojowni, na 

którem przemawiać będą p. Wac- 
ław Gąsiorowski i inni mówcy. 
Jest nadzieja, że wizyta komi^yi 
przyczyni się bardzo silnie do 

wzmożenia rekrutacyi ochotni- 
ków do Polskiej Armii we Fran- 

cyi. 
FATALNY WYPADEK NA 

POLOWANIU. 
Milwaukee, Wis., 22. paździer- 

nika. —' Federalny senator Paul 
O. Husting został przypadkowo 
postrzelony przez swego brata w 

czasie polowania na kaczki w po- 
bliżu Rush Lake, Wis. tak fatal- 
nie. że zmarł wkrótce potem w 

domu jednego z farmerów, dokąd 
go przeniesiono, w Pichetts,'nie- 
daleko Milwaukee. 

Senator Husting należał dp par- 

tyi demokratycznej i w czasie o- 

^tatniej sesyi kongresu popierał 
wszystkiemi siłami rządo wy pro- 

gram wojenny. Był on urodzony 
w Fond du Lac, Wis., 25go kwie- 

tnia 1866 r. i mając lat 29, poświę- 
cił się karyerze adwokackiej. 1 

senatu Stanów Zjednoczonych 
/ostał wybrany w roku 1915. 

SAULSBURY PRZEPOWIA- 
DA UPADEK KAISERA. 

Waszyngton, 22. października. 
— Prezydent protempore senatu 

i czionek senatoryalnej komisyi 
dla spraw zagranicznych, senator 

iaulsbury, oświadczył, że proger- 
mańscy agitatorzy rozsiewają w 

tym kraju setki pogłosek o rzeko- 

mej potędze kaisera, faktycznie 
jednak „militaryzm w Niemczech 

chwieje się już w swoich podsta- 
wach." 

„Wojna weszła obecnie w osta- 

tnie swoje stadyum" — mówił se- 

nator — „w którem powodem 
głównym jej dalszego przeciąga- 
nia się jest usiłowanie ocalenia 

dynastyi Hohenzollernów. Potrze 

ba jednak jeszcze tylko dalszego 
obudzenia się narodu, aby dopro- 
wadzić do jej upadku." 

KONIEC STRAJKU. 
Portłand, Ore., 22. październi- 

ka. — W sobotę wieczór zakoń- 

czył się strajk w dołach i war- 

sztatach budowy okrętów w 

Portland i okolicy i dziś wszyscy 
prawie robotnicy mają już stanąć 
do pracy, 

Seattle, Wash., 22. październi- 
ka. — Trwający to od 29go wrze- 

śnia strajk w warsztatach budowy 
okrętów zakończy! się w sobotę 
wieczorem i od dzisiaj praca w 

dokach rozpocznie się znowu ca- 

łą siłą pary. 
PLOKLAMACYA PREZY- 

DENTA. 
Waszyngton, 22. października. 
Prezydent Wilson wydał w 

myśl życzenia kongreeu prokla- 
macyę, naznaczającą niedzielę 28 
bm. jako dzień, w którym mają 
być w całym kraju zanoszone mo- 

dły do Boga o pomyślność oręża 
amerykańskiego w obecnej woj- 
nie z Niemcami. 

INNE TELEGRAMY. 

CO SIĘ DZIEJE W ROSYI? 
Piotrogród, 20. października. — 

Rodzina ex-cara Mikołaja Roma- 
nowa otrzymała karty żywnościo- 
we na równi z resztą obywatel- 
stwa rosyjskiego w Tobolsku. 

Donoszą, z Anglii, iż przybył 
tam pod przybranem nazwiskiem 

generał Hurko, wygnany z Rosyi 
za swą lojalność dla ex-cara Mi- 

kołaja, którą wyraził w liście, ja- 
ki wpadł w ręce władz republikań 
skicb. Zamierza on pozostać, w 

Anglii, aż się w Rosyi sprawy nie 

uspokoją. 
— Rosyjski lotnik przeleciał 

ponad niebotycznymi górami 
Kaukazu — z Tyflisu do Włady- 
wostoku, odbywszy całą drogę w 

10 godzinach. Nowy to rekord... 
„TINO" CHORY. 

Paryż, 20. października. — Ex- 
król grecki Konstantyn podobno 
bradzo ciężko zachorował w swej 

rezydencyi szwajcarskiej :. dawna 

rana otworzyła się i mimo opera- 

•yi dokonanej natychmiast — stan 

chorego ma być krytyczny. 

Kto chce czytaj najlepsze c> 

naszego agenta na Duncan i oko- 

licę i zaabonuje sobie Dzienni* 

dzienne pismo polskie, niech się 
*àa do pana F .M. PAWOLL, 

Z BRIDGEPORTU. 
9 

W dniu 18-go b. m. zostało o- 

twarte biura rekrutacyjne Armii 
Polskiej we Francyi nr. 3 pod nr. 

Φ&5 S. Morgan ulicy, gdzie się 
cdbyło pierwsze posiedzenie na 

którem został wybrany zarząd, w 

skład którego weszli następni o- 

bywatele: Stefan Baliński, pre- 

zes; Józef Kuźmiński, wice- 

prezes; Julia Bauer, sekr. ; Jan 
Berek, kasyer; oby w. Stanisław 

Szeszycki, Ludwik Szwankowski, 
Stanisław Szlauderbach, komisya 
finansową. Uchwalono urządzać 
w każdą niedzielę wiece agita- 
cyjne, aby dostarczyć jak najwię- 
cej ochotnika do Armii Polskiej 
we Francyi. oraz wymarsze w 

dzielnicy Rridgeport. 
Polacy! dziś nadszedł czas, w 

którym Polska potrzebuje naszej 
pomocy; Krew naszych Braci,' 
dzieci, żon i matek woła do nas o 

pomstę za nich, aby zgnieść łeb 

hydrze, rozwścieczonemu Prusa- 
kowi. chwycić za broń i walczyć 
tak długo, aż powstanie Wolna 
i Niepodległa Polska! 

Biuro rekrutacyjne nr. 3-ci pn. 
3235 S. Morgan ul. otwarte jest. 
od godziny 8-mej rano do 12-ej 
od 2-ej do 6-tej popołudniu i od 

?-incj do 10-tej wieczorem, gdzte 
aplikacye ochotnikom sie wypi- 
suje. 

Z szacunkiem 

Julia Baer, sekr. 
2945 S. Throop ul. 

Z MONTPELIER. YT. 

— Trzej podejrzani męiezjrzni z S»· 
lem i jeden z Lawrence zaaresztowała 

policya w Montpelier. Yt. 

Aresztowani zajmowali pokój przy 
State ul., już od czterech tygodni. Po- 

licya zabrała z ich pomieszkania 4 re- 

wolwery, 2 latarki i wiele ładunków. 

Wszyscy zgodnie twierdzili na poli- 
cyi podczas śledztwa, że poszukują w 

mieście roboty, ale niestety temu 

twierdzeniu sprzeciwiały się rewolwe- 

ry i kule. Aresztowani zdają się nale- 
żeć do „wyższej sfery", bo piechotą nie 

chodzili, ale paradowali w automobilu. 
Nazwiska aresztowanych są następu- 

jące: Jan Konaliskl, lat 18, 420 Com- 
mon st., Lawrence, Stefan Robaczew- 

ski, lat 18, 18 Becket st., Salem, Jan 
Kaczuk, lat 17, 48 Boston st., Salem 1 

Marcin Glllespie, 48 Derby st.. Salem. 

Z GREENFIELD, MASS. 

— Pięciu Polaków stawało w sądzie 
dystryktowym, pociągnięci d6 odpo- 
wiedzialności za pobicie policyanta. 
Wszyscy zostali uznani winnymi i za- 

płacili ogółem $185 kary. B. Majewski 
zapłacił $75, 8. Wykowski $75, L. Ma- 
jewski $50, C. Górski $10 a Z. Fapifl- 
ski został odesłany do domu poprawy. 

Nie Wstydź się! 
Gdy powracasz do aomu ze frdd- 

I śmiało czytaj w tramwaju lab wa- 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

■tale nabywać na następujących na- 

rożnikach: 
State | Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Store". 
State 1 Madison — przed aptek) 

firmy Buck and Raynor. 
State i Madison — jrrsed składem 

departamentowym tlrmy Careon. 
Pirle, Scott and Co. 

State 1 Quincy. 
State i Van 15 u ren. 

Wabash i Harrison. 
V an Buren ! La Salle. 

Washington i La Salle. 
Adama i La Salle. 
Kandolph i Dearborn. 

Washington 1 5-th are. 

Madison i Jefferson. 
Van B «n i Franilio. 
Franklin i Madison. 

Glomski, 118 N. La SaUe str- 

PtUki aontyfc. esy wl«Kssy esy mnie) 
•sy sa obowiązek poesytywad sobie 
powinien stale reklamować narodo- 
wość naasa wârôd obereb. manaiamlatf 
▲merykaiiOw s solsKiemt Ina· vtucyraii 

mstracye najpi**niejpse ι w najk 
wlekasym doborze podaj· DZIEŃ· 
HIV CIUCAOOSJO- 

Aleksandra Ślęzak 
z domu Prusko 

I po ciężkiej chorobie, pożegnała 
Ρ się z tym światem, opatrzona 
I św. Sakramentami, dnia 20go 
■ października, 1917 roku, o go- 
■ dżinie 7:05, przeżywszy lat 27. 
I członkini Tow. Lobzowianie gr. 

1155 Z. Ν. P. ! Zgromadzenie 
Pol. chor. gr. 1424 Z. Ν. P. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- 
rek, dnia 23go października b. 
r., o godzihie 9tej rano, z do- 
mu żałoby pnr. 1953 N. Paulina 
ul., do kościoła Sw. Trójcy. a 

stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutnv obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnjrch 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Wojciech Ślęzak, maż; Józefa 

Prusko, matka; Władysław Pra- 

sko, brat. 

ZE STANISŁAWOWA. 

— Macierz Polseka oddział św. He- 

leny nr. 18 ma posiedzenie miesięcz- 
ne w poniedziałek wieczorem, o go- 

dzinie 7:30, w sali zwykłych posie- 
dzeń. Ważne sprawy do załatwienia. 
— Franciszka Marcinkowska, prez.; 

Marya Htntz, sekr. prot.. 1631 Ju- 

lian ul. 

— Administracye Klubu Kościusz- 

ki i Klubu Paft Król. Dąbrówki jako- 

uż oba komitety dobrobytu mają po- 

siedzenie dzisiaj wieczorem, o godzi 

nie wpół do dziewiątej w ofisie ław- 

ko^ ym. 

■ 

I 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 

domość iż najukochańszy brat 
nasz 

Ś. P. 
Jóaef Morawski 

po długiej i ciężkiej chorobie, 
Pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 
20go października 1917 roku, o 

godzinie 2giej w aocy, przeży- 
wszy lat 23. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- gj 
rek. dnia 23go października, o 

godzinie 9tej rano, z domu żało 
by pnr. 1400 Dickson ul., do 

kościoła Św. Trójcy, a stamtąd 
I na cmentarz św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

I praszamy wszystkich krewnych 
I i znajomych, w ciężkim żalu 

Β pogrążeni: 
Katarzyna i Jadwiga, siostry; 

I Władysław Szatkowski, szwa— 

I fier; !/n<twika T~J6ref Lileecy, 
I Władysław i Julianna Grwnbot·^ π 

5 rj, kuzynostwo. 

Wszystkim krewnym ł znajo- 
mym donosimy tę smutny wia- 
domość iż najukochańsza żona 

à. p. 
Mar.venna Merdzińska 

z domu Wojda 
po długiej chorobie, pożegnała 
się z tym światem opatrzona św. 
Sakramentami, dnia 20go paź- 
dziernika, 1917 roku, o godzi- 
nie,2:20 rano, przeżywszy lat 
35. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- 

rek, dnia 23go b. m., o godzi- 
nie 9tej rano, z domu żałoby p. 

pnr. 3017 Eldridge ave., do koś- 
cioła św. Jacka, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
l znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Stanisław Merdzi liski, mąż; 

Antoni i Augustyna Wojda, ro- 

dzice; Franciszek, Alojzy, Kazi- 
mierz i Bernard, bracia; Leo- 
kadya, Antonina, siostry; Józef 
Jabłoński i Jan Mączkowski — 

szwagrowie; Zofia, Teresa i Ka- 
tarzyna, szwagierki wraz z ęałą 
rodziną. 

Drobne ogłoszenia 

UWAGA! 
Szkoła Kroju i szycia, 

1280 Milwaukee ave. 

i Paulina w budynku Palatine, 
4te piętro* pokój 412-413. Przy 
nauce można szyć swoje suknie. 

Z szacunkiem, A. Fijałkiewicz. 

POSZUKUJE pracy 4 albo i» godzin 
dziennie, wszystkie roboty okoio domu, 
nr. 26 Dziennik Chicagoskl. 22 

Szkoła Angielskiego! 
Tr*y miesiące J5. Zapisy do wieczornej 
klasy w poniedziałek, ferodę i piątek od 
7-meJ do lOteJ. Dzienna nauka w kâi- 
dym czasie. Nnrodowa ûxkol·· 1152 Mil- 

waukee Ave., Minko Dlvlnion. 

"WŁADYSŁAW Pluciński który mle- 
ezkał «od nr. 1229 Noble ul. niech 

się zgłosi w swoim własnym intere- 
sie do adwokata J. T. Wachowskie- 
go, 30 N. La Salle ul., Chicago. 22 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. bez wiktu. 843 N. Hoyne ave., 

2gié piętro. 22 

DO wynajęcia umeblowane pokoje — 

$1.35 tygodniowo. 688 Milwaukee 
ave. 23 

NAJSTARSZA — XAJWIÇKSZ A £ 
Szkoło Jązyka Angielskiego 

1911 W. Chlcayo Ατβηαβ ( 
LEKCYE W DZIEŃ I WIECZÓR. S 
Lubomir G. Skaryszewski > 

Właściciel 1 Nauczycie!. ^ 
Poszukuję ludzi, którzy grają lub za- 

czynają grać na skrzypcach lub in- 
nych instrumentach do uzupełnienia 
orkiestry. E. Mironko, 1014 N. -Ro- 
bcj ul. 12-15-19-22-26-29-3-6 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1313 Huron ul., 3cie piętro, z 

frontu. 

DO wynajęcia 5 pokojowy widny cot- 
tage, śliczna okolica, gaz, kąpiel, u- 

etęp wewnątrz, tanio. 1914 N. Kedzie 
ave., pół bloku od Armit&ge. 

UHŁjAIKI. 
Zawiadamiam Szan. Panów Orga- 

nistów iż opłatki na Boże Narodze- 
nie można zamówić u Józefa Golub- 
skiego, 1329 llolt ul. 

SALON dobrze opłacające się miej- 
sce. zamienię za automobil. 1820 So. 
Ashland ave. 

MARY A Sotys pochodzi ze wsi Słop- 
nice Szlacheckie, powiat Limanowa, 
Gałicya, poszukuje swej siostry An- 
ny Biernat, przebywała w Pullman, 
Ilłs. Kto doniesie mi adres otrzyma 
|5 nagrody. 71 Lester ul., Waling-- 
ton, Ν. Y. 

KOBIETA s dzieckiem poszukuje dc 
mowę Jroboty. 1318 Holt ul., tylny 
dom, lue pł|tro. 23 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1932 N. Winchester ave. 22 

PRACA. 
POTRZEBA DOBREGO ZECFRA.— 
ZARAZ. ZGŁOSIĆ SIĘ DO ADM. 
DZIENNIKA CHICAGOSK1EGO. 17 

POTRZEBA dobrego naktadacza — 

(fcedcr). Zgłosić się do adm. Dzien- 
nika Chlcagoskiego. xxx 

POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn do mycia okien. 62 W. Wash- 
ington ul- Pokój 2. 23 
■■■■■■■μρβμηβμβμμηιμμμμμμβμβημηββημβββι 

POTRZEBA energicznych mężczyzn, 
którzy mają 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. The Southern Kan- 
sas Oil Syndicate, 20 E. Jackson 
boul. 23 

POTRZEBA szewca natychmiast. Do- 
hra zapłata dla odpowiedniego. 4008 
Broadway ul. 22 

POTRZEBA dziewcząt 15-16 letnich 
do ciyezczenia eurd'itôw; 8tała pra- 
ca. C. B. 8hane Co., 222 W. Monroe 
U. 22 

POTRZEBA kobiet do fabrycznej ro 

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

225 E. 22ga ul., 2gie piętro. 25 

POTRZEBA prasownika na szewkl 
przy surdutach, fastrygarzy do pod- 
szewki i kenwesu, pierwszych ręcznych 
i do fastrygowania kantów, do robie- 
nia kieszeni l podszewki na maszynie, 
także małych dziewcząt. 1910 North 
avenue, blisko Milwaukee are., 3 pię 
tro. 

POTRZEBA do szycia szewków przy 
„custom" spodniach. 1301 Larrabee ul., 
I blok na północ od Division ul. 22 

POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn do pracy w fabryce kiełbasy do 
siekania mięsa i ,bench* pracy. Ar- 
nold Bros., 660 W. Randolph ul. 22 

POTRZEBA do szycia szewków przy 
spodniach. 610 Bickerdlke ul., róg 
v»\io. 22 

POTRZEBA DO PRASOWANIA TA- 
RTEMKI (TAPE) ,LAPEL PADD- 
ERS' i DO PRZYSZYWANIA GUZI- 
KÓW PRZY MĘSKICH SURDU-· 
TACH. DOBRA ZAPŁATA, STAŁA 
PRACA. B. KUPPENHEIMER AND 
CO., 414 8. FRANKLIN UL·. 23 

o.-» 

POTRZEBA CHŁOPCA DO POSY- 
ŁEK, MUSI ZNAC MIASTO. ZGŁO- 
SIĆ SIlj; DO ADM1NISTRACYI 
DZIENNIKA CHICAGOSK1EGO. 

XXX 

POTRZEBA piekarza na trzecią rę- 

kę. Zapłata $20 tygodniowo. Zgłosić 
się do 1441 Portland ave., Chicago 
Heights, 111. 24 

( 

Truckers w magazynie 

Potrzeba. 

Sears, Roebuck and Co. 

27 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. J. Plnes, 1941 Fowler ul., 
blisko Robey ul., lsze piętro. 25 

POTRZEBA egzaminatora i buszel- 
mana przy surdutach i kieszeniarek. 
2037 Wabansia ave., 2gie piętro. 23 

POTRZEBA ,trimmer' do szczotko- 

wania, podszewki, rękawów fastry- 
gowania kantów. 1540 N. Ashland 
ave. 

POTRZEBA do robienia podszewki f" 
wykończarek przy surdutach. 1521 
Milwaukee ave. 24 

POTRZEBA szewca. Stała praca, do- 
bra zapłata. John Piątek, 4417 Broad 

92 

POTRZEBA starszej kobiety do za- 

jęcia się chorą osobą. Michalski — 

2742 N. Lawndale ave., Avondale. 
23 

POTRZEBA dziewcząt do fabryki pu. 
delek doświadczenia nie konieczne. 

Sears, Roebuck and Co. 

POTRZEBA 40 mężczyzn do konkre- 

towej roboty przy wznoszeniu szyn 

kolejowych. Zapłata 40c na godzinę. 
9 godzin pracy. Praca na długi czas 

John J. 0'Heron and Co., 115ta ul. 
1 Illinois Central Tracks. 23 

POTRZEBA 40 mężczyzn do konkre- 
towej roboty przy wznoszeniu szyn 
kolejowych. Zapłata 40c na godzinę, 
9 godzin pracy. Praca na długi czas 
John J. 0'Heron and Co., 68ma ul. 
i Leavitt ul., przy Pan Handle 
Tracks. 23' 

POTRZEBA dziewczyny do mycia na 

czyń i drugiej kucharki. Dobra za- 

płata. 1466 Milwaukee ave. 24 

POTRZEBA robotników 
na podwórzu, w naszej 
fabryce na 15tej ulicy i 
S. Canal; i na 15tej i S. 
Rockwell ul. Zgłosić się 
do biorą pracy Crane Co. 
40ta i S Kedzie. Ave. 
POTRZEBA starszego mężczyzny do 
pracy około domu. 1356 S. Racine a v 

Apteka. 22 

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

CZY fcoTRZEBUJECIE CHŁOPCA 
OD 14 DO 17 LAT DO POSYŁEK. 
DO FABRYKI, NA WÓZ LUB NA 
FARMĘ. TELEFONUJCIE FRANK- 
LTN 8015 — LOCAL 79, A 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 chłopca 18-—19 letniego 
do zamiatania i jako portera w dru- 
karni i musi czyścić maszyny do 
drukowania i do trzymania zapasu 
papieru. $10 na początek. 50 godzin 
tygodniowo pracy. Modern Press,— 
633 Plymouth ct. 22 

POTRZEBA portera i do mycia na- 

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

TKACZY (weaver) potrzeba „ingrain" 
25c jard „brussels" 27^c jard. Stała pra 
ca. Olsou Rug. 28 S. Laflin ul. 27 
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POTRZEBA starszego człowieka — 

musi byj zręczny do rozmaitej ro- 

boty około domu, darmo 4 pokojowe 
pomieszkanie z kąpielnlą. Telefon 
Belraont 8060. 22 

POTRZEBA DZIEWCZĄT OPERA- 
TOREK DO ROBIENIA 

Nancy Hanks. 
NAKRYCIA DO KONI— DA- 
JEMY NAUKĘ I PŁACIMY POD- 
CZAS NAUKI SZYCIA. ZGŁOSIĆ SIE 
ZARAZ. 

J. W. JOHNSON CÓ. 
13.17 MACEDONIA UL. 

BLISKO WOOD I DIVISION. 37 

POTRZEBA do przebierania papieru 
zapłata od $8 do $18 tygodniowo. 
Western Paper Stock Co., 1456 In- 

diana ave. 23 

POTRZEBA wykoûezarek w magazy- 
nie i do zabierania do domu. 10S5 N. 
Marshfleld ave. 22 

POTRZEBA mężczyzn lub małżeństwo 
na mieszkanie. 70G Να» May ul., 3-cie 

piętro, front. 20 

Zobaczcie nasza wiel- 
ka listę dla mężczyzn 
i kobiet w* rozmai- 
tych zakładach wyro- 

bów metalowych i z drzewa, fabrykach, 
hotelach, restauracyach „Lunch Rooms" 
kawiarniach, "salonach, składach, ofi-- 
sach, szpitalach, prywatnych domach, 
najlepsza zapita. 
ADVAACK KMPLOVMEVT EXCHANGE 

170 W. WuNhlnKton al. 
2gie piętro.^ 

PRACA 

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 kieezenlarek do podsze- 
wki, finiszerek do guzików przy sur- 

dutach, także wydajemy robotę do 
domu. 1719 Ellen ul. 

POTRZEBA linotypera. Stała praca 
i dobra zaplata. Zgłosić się do Dzien- 
nika dla Wszystkich. 928 Broadway, 
Buffalo, Ν. Y. 24 

POTRZEBA kieszeniarek do faetry- 
gowania kantów, egzaminatorów 1 

wykończarek. C. Kasprowicz, 2014 
Wabansia ave., 3cie piętro. 24 

POTRZEBA wykończarzy ,,&prayers' 
,coaters', .rubbers' do politurowania. 
3751 S. Ashland ave. 24 

POTRZEBA kobiet do wycinania gu 
zików z czystych ezmat. Stała pra- 
ca. National Sanitary Rag Co., 523 
N. Halsted ul 24 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. Dobra zapłata. — 

Mała familia. 3420 Douglas boul., — 

2gi apartament. 
POTRZEBA doświadczonego prasow. 
nika przy paltach i płaszczach. Zgło- 
sić się zaraz. O. and W. Skirt and 
Dress Co., 11)45 Wabansia ave. 23 

POTRZEBA mężczyzny do rozmaitej 
roboty w składzie mebli. Zgłosić się 
882 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt do wyrobu 
wędlin. Dobra zapłata. Agar Provi- 
sion Co., 310 N. Green ul. 27 

POTRZEBA dziewcząt przeszło 16to 
letnich do rozmaitych departamen- 
tów w składzie. Doświadczenie nie 
potrzebne. Dobra zapłata na począ- 
tek. E. Iverson and Co., 1342 Mil- 
waukee ave. 27 

POTRZEBA maszynlarza lub maszy- 
niarki do obszywania tasiemki i do 
robienia rękawów, także bejściarza 
przy surdutach. 1231 N. Ashland ave. 
2gie piętrb, w tyle. 23 

POTRZEBA operatorek przy dam- 
skich płaszczach. 1038 N. Ashland 
ave., 2gie piętro. 

POTRZEBA do robienia dziur ręcz- 
nie do fastrygowania kantów i do fa- 
Btrygowania dziur około ramion, przy 
męskich surdutach. 1502 Cornell ul. 

23 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików przy surdutach. 1524 
North ave. 23 

POTRZEBA dohrego balwierza na 
stałe. 749 Noble ul. 

POTRZEBA krawca 1 buszelmana.— 
728 Main ul., Evanston, Ul. 23 

u 

BIURA PRACY. 
BEZPŁATNE STANOWE 

MURO STKĘCZEN. 
(ILLINOIS FREE EMPLOYMENT 

OFFICES) 
526 So. Dearborn etr. 

m» do rozdania tysiące zatrudnień 

wszelkiego rodzaju robotnikom i ne· 
miodnikom, tak mężczyznom jak i ko 
biotom, tak w Chicago Jak 1 poza mla 

•tern. Obsługa zupełnie bezpłatna tak 
dla pracodawców Jak i dla poszukuj) 
cjcb 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 popołudnia, 
tlbo telefonować od 7 rano do 0:80 

popołudniu. ?eleioa: Wabaah 9030 

PRACA, 

Potrzeba Górników. 
z familią. lub samotnych, do węgla 
w Fleemlng, Kentucky; wyłożymy 
pieniądze na przejazd. Bliższe szcze- 

góły 30 So. Canal ul·» 2gle piętro. 
27 

POTRZEBA kobiety do prania. 1107 
N. Leavltt ul., lsże piętro. 

POTRZEBA buezelmana 1 do fastry- 

gowanla płótna. 1049 N. Hermltage 
ave., 3cie piętro. Polukajtis and 
Kalleta. 

POTRZEBA .flnlsher* prty twardem 
drzewie do pokostowania. Stała 
praca, dobra zapłata. 2911 N. Wood- 
ard ave., blisko Milwaukee are. 24 

POTRZEBA tokarza (wood turner") 
doświadczony przy lichtarzach 1 lam 

pach. Stała praca 1 dobra zapłata.— 
2911 N. Woodard ave., blisko Mil- 
waukee ave. 24 

POTRZEBA ,finlshers' 1 .warnisze- 
rów' i .rubbers*. Salter Mfg. Co., 339 
N. Oakley boul. 24 

POTRZEBA .cabinet' etolarzy, stała 
praca. Salter Mfg. Co., 339 N. Oak- 

ley boul. 24 

POTRZEBA ściegarek priy custom 
spodniach. 1232 N. Paulina ul., gór- 
ne piętro. 24 

POTRZEBA chłopaka do piekarni.— 
?15 tygodniowo. 1434 Dickson ul. 

POTRZEBA do fastrygowanla płót- 
na przy męskich surdutach. 1420 
Emma ul., 3cie piętro. 

POTRZEBA kobiety do czyszczenia 
ofisu raz na tydzień 1 zabierać ma- 

te pranie do domu. 1026 Milwaukee 
avo. 

>'OtRZEBA kobiety do mycia garn- 
ków $9; do mycia napzyń; 7:30 
rano do 4:30 popołudniu, do szoro- 

wania, 9tej rano do 5ej popołudniu. 
S9. — 1207 N. Dearborn ul. 23 

POTRZEBA kleszenlarek 1 wykoń— 
czarek przy spodniach. 1231 N. Ash- 
land ave. 23 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty. 2102 Evergreen 
ave. 

POTRZEBA KIESZENIAREK. OPE- 
RA TORÓW DO ROZMAITEJ ROBO- 
TY (ALL AROUND^ DZIEWCZĄT 
Di) ,LEWIS PADDING' MASZYNY Τ 
DZIEWCZĄT 1X> NAUKI NA .PO- 
WER» MASZYNIE, PRZY MĘSKICH 
SURDUTACH. DAITIE, ROSEN-- 
THAŁ AND CO., 1740 N. WINCHE- 
STER AVE., BLISKO BLOOMING- 
DALE RD. 23 

POTRZEBA rzeźnika. 1542 W. North 
ave. 

POTRZEBA lOO DZIEWCZĄT DO 
LEKKŒJ FABRYCZNEJ ROBOTY. 
STAŁA PRAGA, LEKKIE KONDY- 
CYE PRACY. ZGŁOSIĆ SIE 7ino 
PIĘTRO OHIO BLDG., LAKĘ 
SHORE DRIVE, BLISKO GRAND 
AVE. 24 

POTRZEBA prasowników na szewki 
przy surdutach. 1323 Ashland ave. 

POTRZEBA dziewcząt lub kobiet do 
ręcznych dziurek przy surdutach.— 
1323 N. Ashland atfe. 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików przewracania rękawów 
1 do podszewki. 1323 N. Ashland av. 

POTRZEBA kieszeniarek, szewka— 
rek, do rękawów, wykończarek, pra- 
sowników na czysto, prasownika kan- 
tów, prasownika szewków, fastrygo- 
wania szewków, do tasiemki, fastry- 
gowania dziur około ramion i fastry 
gowania rękawów fastrygowanla 
płótna. C. B. Shane Co., 2037 Waban 
sia ave. 24 

POTRZEBA mężczyzn i chłopców do 
pracy w departamencie wyrobu kieł- 
basy ,stuffing' i .bench' pracy. Ar— 

: nold Bros., 6é0 W. Randolph ul. 23 

POTRZEBA dziewcząt. 660 W. Ran- 
dolph ul. 23 

POTRZEBA do fastrygowanla ken- 
wesu, dziewcząt do rozmaitej robo- 

ty do szycia ręcznie i małych dziew- 
cząt przy męskich surdutach. Euchs 
Bros., 1722 N. Winchester ave. 23 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek lub maszyniarzy do całych 
spodni .spécial order*. J. W. N. Pants 
Mfg. 1350 W. Ohio ul. 24 

POTRZEBA portera. 2352 W. 22ga 
ul. 24 

POTRZEBA mężczyzny z doświad- 
czeniem w fabryce maszyn i struktu- 
ry (structural). 2016 Carroll ave. 
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POTRZEBA do fastrygowanla kan- 
tów przy surdutach, kieszeniarek.— 
1329 N*. Wood ul. 23 

GROSERNIA na sprzedaż bardzo ta- 

nio, musi być sprzedana zaraz. 25Ό0 
Greenview ave. 23 

POTRZEBA dziewcząt 14 do 18 let- 
nich do .assemble' lekkiej elektrycz- 
nej pracy. Dobra zapłata, sposobność 
do awansu dla chętnych. Standard 
Electric Mfg. Co., 208 N. Clinton ul. 

POTRZEBA stróża na noc 1 janitora 
do zajęcia się składem, musi być żo- 
naty, trzeźwy, pewny, uczciwy. Świa- 
dectwo wymagane. Zgłosić się do p. 
Green, Pokój 24Γ — 80 E. Ashland 
boul. 24 

POTRZEBA kobiety do mycia naczyó 
S10 tygodniowo. Zgłosić się.zaraz. 
Ftała praca. 4008 Lincoln ave. 23 

POTRZEBNA inteligentny chłopak, 
161etni mówiący po angielsku do de- 
partament wysyłek (shipping). $8 
do 99 na początek. Zgłosić się A. B. 

Huppman, 208 N. Fifth ave. 24 

POTRZEBA .trimmers' przy surdu- 
'tarh, kieszeniarek, ,shaper' i do fa- 
ftrygowania kenw.esu. Custom Gar- 
ment Co. Zapytać o pana J. Papez, 
210 W. Van Buren ul., 2gle piętro. 

24 

Kurowi Snrzedaź. 
WDOWA musi sprzedać grosernię za 

bardzo niską, cenę w tym tygodniu. 
Adres w adm. Dziennika Chicago- 
ekiego. 

NA SPRZEDAŻ dwa piece, Jeden ku- 
chenny i do ogrzewania, elegancki. 
1610 No. Lincoln, blisko North ave. 

Bal wiernie sprzedana ea $60. — 1473 
Hu*oa 23 

Κιιηηη ΐ Snrreilaji. 

NORTON FARMY 
W ILLINOIS 

Zagadka Zywnaści Rozwiązana 
Dla czego tracić c:as I kłopotać 

się w przepelnionem wielkiem mie- 
ście, gdy na 10 akrach ziemi, tylko 
67 mil od Chicago, blisko Momence, 
Illinois, możecie Osiedlić się gdzie 
powietrze 1 woda sa najlepsze? Rów·, 
ny grunt, gotowy do zorania. Piszcie 
po lnformacye, gdyż te 10 akrowe 
farmy będą prędko sprzedane. — 

John B. De Voney & Co. 
BANK PLOOR, 

133 W. Washington Street 
Damy 1 procent Jeśli się nadmie- 
ni Dz. Chicagoskl. 

FARMY 
40 AKROWA farma nowo uprawna, 
dom mieszkalny 15 akrów ornej zie- 
mi, mał wpłata, dogodne warunki, 
podług waszej (COCfl 
ugody. Cena 
40 AKROWA farma na której jegt 
dom mieszkalny wraz z innerai zabu- 
dowaniami, studnia, sad owocowy i 
tp. 20 akrów ornej ziemi, 10 akrów 
koniczyny, mał wplata i łatwe od- 
płaty podług waszej f | ΠΠ 
ugody. Cena «P 1 1 UU 
40 AKROWA farma dom mieszkalny 
stodoła, stajnia, chlewy, kurnik, staj 
dnia, 30 akrów ornej ziemi, 10 a- 

kr5w dobrego materyalnego lasu, ko 
nlec tej farmy przechodzi rzeczka; 
farma Jest ogrodzona w około pło- 
tem, ziemia nadzwyczaj urodzajna, 
mała wpłata, dogodne d* | ΕΠΟ 
warunki, cena tylko 
UWAGA! Kupujcie farmy od właści- 
cieli a zaoszczędzicie agenta komiso- 
we; posiadamy wiele innych farm; 

piszcie za jaka farma patrzycie, 
a otrzymacie wezelkie rzetelne poin- 
formowania. Adres: 

S. J. SZATKOWSKI. 
WAUSAUKEE STATE BANK, 

WAUSAUJCÈE, WIS. 

Wypożyczam Pieniądze 
—Na Pierwszy i Drufri Morgecz— 

KUPUJE MORGECZE. NOTY. 
TAKŻE ROMTBAKTT. 

TEOFIL STAN 
1126 Milwaake· At·. Tde/ra Mmtm 791 

NA SPRZEDAŻ 6 pokojowy cottage, 
furnace ogrzewanie, lota 50*125, 1 
blok na wschód od Douglas Park — 

Telefon Lawndale 321 — 2644 W. 
16ta ul. 24 

NA SPRZEDAŻ fixtures i kantory do 
składu. 3947 N. Richmond ul. 23 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład 
delikatesów, polska okolica. 1649 N. 
Robey ul. Armitage 6832. 23 

i.\MV Dl'ZY SALON NA SPRZEDAZ 
LUB DO WYDZIERŻAWIENIA W 
POLSKICH OKOLICACH. MONARCH 
BREWEUY CO., 2IST I WESTERN 
AVE. XXX 

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

Zapytać s'"* P. Shemiot, 1337 So. 50 

tct., Cicero, 111. 22 

NA SPRZEDAŻ dobry salon na za- 

chodniej stronie miasta, fabryczna o- 

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

2200 Austin ave. 24 

Zamieriç dom na grosernię lub sa- 

lon, w dobrym porządku; nie chce 
agentów. 1630 Julian ul., lsze pię- 
tro. 20 

SZEWSKI szap do sprzedania do- 

bre, stare miejsce, sprzedam bardzo 
tanio, z powodu wyjazdu z Chicago. 
Adres 1422 Wells ul., Chicago — 

Burdę. 22 

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

ave. 22 

FARMY! FARMY! 
Dobre urodzajne farmy w Stanie Wis 
consin i Michiganie w polskich kolo- 
niach blisko kolei szkół i kościoła, 
sprzedajemy za mała wpłata i na 

lekkie spłaty. CENA od akra $10 do 

$25 gotówki, potrzeba $100, a pozo- 
stałą sumę na łatwe spłaty. 

Dziś po całym świecie odczuwa się 
brak chleba i żywnośći, a farmer ży- 
je w dostatku i ma pieniądze w ban- 

ku. Piszcie dziś po illustrowaną 
książkę o farmach. Na adres: 

GRIMMER LAND CO., 
Polish Land Co.. Dcpt. H. 

MARI NETTE, WT8CONSIN. 
6-8-13-15-20-22-27-29 

PUZYCZKI NA UKUUI NIUHUŁUi 
NA KEALNOŚC 

Najniższe Raty Łatwe Splatr 

JULIUS L. MARKS 
Bankier Morgeetowj 

70 W. BIOKBOE UL* róg CLAKR 
Telefon Central 304Θ 1 Pokój 701 

DO wynajęcia pomieszkanie nad ap- 

teką, dobra lokacya dla polskiego dok 
tora. Południowy- zachodni narożnik 
Huron i Wood ul. * 22 

NA SPRZEDAŻ pies rasy ,.Scotch 
I Collie". 23*35 W. Superior ul., lsze 

piętro, w tyle. : 22 

CZYTAJCIE to! 1527 Van Buren ul. 
15 pokojowa traktyernia zawsze wy- 

najęta. Dochodu $275. 23 

NA SPRZEDAŻ property na Jadwlgo- 
wie pod nr. 1904 Hervey ul., za $2!XX), 
dochodu miesięcznie $30.00. Zgłosić się 
do właściciela pod nr. 2524 N. Spring- 
fleld ave. 22 

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

TRZY fortepiany na sprzedaż, tanio 

na wypłatę. Paczyński, 1340 North 
Ashland ave. 29 

Ε XTR A! 
Na sprzedaż restauracya i 30 ume- 

blowanych pokoi, na głównej ulicy 
na północno-zachodniej stronie mia- 
sta. Sprzedam za pó! ceny. %z powodu 
choroby. 1267 Milwaukee awe. 20 

CuiciERMATa^prndaTTmioJ** 
powodu wyjazdu z miast*. 1427 Ko- 
tle uL 


