
Z RADY SZKOLNEJ. 
Nic będzie wolno głosić nielojal- 
ności w szkołach publicznych, j 
Rewelacye p. Antoniego Czar- 

neckiego. członka rady szkolnej, 
D zebraniach socyalistycznych nv 

ostatniej kampanii w salach szkół 

publicznych w Chicago, na któ- 

rych socyaliści wygłaszali mowy 
nielojalne dla rządu amerykań- 
skiego, wczoraj wywołały eks- 

rlozyę w radzie szkolnej. Zezwo- 

lenia na te zebrania udzielił bo- 

wiem p. Shoop. superintendent 
szkół publicznych. Przed dwoma 

miesiącami większość t. zw. „so- 

lid six" przegłosowała rezolucyę 
p. Czarneckiego, która miała 
właśnie na celu zapobieżenie u- 

żywania budynków szkół publi- 
cznych dla takich celów. Rzecz 

przewidziana przez p. Czarne- 

ckiego stała się. 
Rezolucyę, zabraniającą uży- 

wania szkół publicznych dla ja- 
kichkolwiek nielojalnych zebrań 

agitacyjnych czy politycznych, 
wniósł radny J. M. Loeb. W cią- 

gu debat wyszło na jaw, że ze- 

zwoleń na te zebrania udzielił 

specyficznie manaier byznesowv 
rady szkolnej Percy B. Coffin. 

Nastąpiły ostre debaty. Człon- 
kowie większości rady szkolnej 
i pozorem urazy utrzymywalil 
że sa szczerze patryotyczni i 

wyrażali zdziwienie, że p. Loeb 

taką rezolucyę uznaje za konie- 

czne wnosić, gdyż wygląda, 
jakoby w przeszłości często sal 

w szkołach publilcznych dla ta- 

kich celów używano. 
P. Coffin tłómaczył, że dotych- 

czas bu-dynki szkolne stały ot- 

worem dla wszystkich partyi 
bez wyjątku. 

P. Czarnecki opowiedział o o- 

głoszeniach socyalistów, w któ- 

rych zapowiadali, że sprzedawać 
będą w szkole publicznej gazetę 

,>ozbawioną praw przesyłki po- 
cztowej. 

Gdy wreszcie przyszło do gło- 
sowania. wszyscy obecni człon- 

kowie rady szkolnej w liczbie 

10 głosowali za tą rezolucyą. 
Dr. Sadie B. Adair, członkini 

rady szkolnej, wczoraj znów opu- 
ściła solidną szóstkę. Cofnęła 
swą kandydaturę na członkinie 

wydziału opiekunów nad fundu- 
szem pensyjnym dla nauczycieli 
na rzecz p. R. Gantiona, członka 
mniejszości, który został wybra- 
ny mimo niechęci większości, po 
nie waż już był po zamknięciu 
nominacyi. 

Radny Arnoid wniósł rezolu- 

cyę, potępiającą sędziego Κ. M. 

Landisa za to, iż miał się wyra- 
zić w mowie w Aurora, że rada 

szkolna z-wielką trudnością dała 

się nakłonić do usunięcia karty z 

iekcyą o kajzerze z podręcznika 
go sylabizowania. P. Arnold w 

rezolucyi domagał się cofnięcia 
zarzutu. 

Nie pomogły protesty p. Czar- 

neckieyo i Loeba, że rada szkol- 

na wystawia się na pośmiewisko 
usiłowaniem strofowania sędzię 
go Landisa, który dla swej pra- 
wości charakteru i dla swego pa- 

tryotyzmu poważany jest w ca- 

łym kraju. Dr. Adair wstrzymała 
się od głosowania. Jej miejsce 
zajęła pani Thorton. Przyjęto 
rezolucyę 6 głosami przeciw 3. 

Sprawa „penny lunches'' dla 

dzieci szkoły znów została od 

łożona na dwa tygodnie i poru 
czona komitetowi administracyj. 
nemu, który poprzednio przegło 
sował projekt wyznaczenia $Ù 
000 na to, ażeby mimo drożyzn} 
moâna w dalszym ciągu dzie 
cioni biednym przekąski sprzed' 
wać po tej samej cenie. P. Har 

Hanson argumentował przeciv 
wyznaczeniu tej sumy i prosił < 

cdłożenie sprawy, do czego wiel 

szość rady szkolnej się przychy 
liła. 

SĘDZIA GEMMILL WYWO 

LUJE AWANTURĘ NA 
PRZESŁUCHACH; WNO 

SI DZIEWIĘĆ ZARZU- 
TÓW. 

Wczoraj działo się niezwykła 
widowisko w ratuszu, jak ni 

przesłuchach przed komisyą z« 

czterech sędziów municypalnycl 
ich kolega, także sędzia, zają 
stanowisko wyzywające, oskarży 
ich o nie właściwe spełniani' 
swych obowiązów i odmówi 
składania zeznań pod przysięgą 

Był to sędzia Gemmill, którj 
wreszcie przybył przed komisy* 

ze sędziów Olsona, Goodnow, 
Cook i Rafferty, wybranych na 

posiedzeniu wszystkich sędziów 
municypalnych i po wcale nie bu 

dującej awanturze zgodził się na 

przysięgę, której nie uznał za pra 
wną, twierdząc, że komisya nie 
ma prawa wzywania i przesłu- 
chiwania świadków. Od kilku 

miesięcy sędzia Gemmill czynił 
mniej lub więcej wyraźne zarzu- 

ty przeciw głównemu woźnemu 
Cermakowi sądów municypal- 
nych i jego funkcyonaryuszom. 

Wczoraj sędzia Gemmill wre- 

szcie przed komisyą wyliczył 
dziewięć zarzutów, opartych na 

listach i zeznaniach zaprzysiężo- 
nych, które przedłożył. Jeden z 

tych zarzutów dotyczy sędziego 
Stelka, który podobno przez biu- 
10 wonego miał starać się unie- 
ważnić rozporządzenie, wydane 
przez sędziego Heapa. 

Inne zarzuty podniesione przez 
sędziego Gemmilla sią następu- 
jące: 

Asystenci woźnego mieli na- 

tyć pralnię, sprzedaną przez biu- 

ro głównego woźnego i założyli 
korporacyę, która miała nią za- 

iządzać. 
Λΐιαηο uzyc pratcryK nie cał- 

kiem uczciwych przy nabyciu 
automobilu, sprzedanego przez 
tiuro woźnego, a automobil ten 

miał się później stać własności.*} 
stowarzyszenia woźny oh (Bail- 
lifs' Benevolent Association"). 

Miano zabrać towary i zapasy 
wartości $170 z golami fryzyera 
M. Demosa w czasie, gdy golar- 
nia była pod nadzorem biura głó- 
wnego woźnego. 

Asystent woźnego miał prze- 
szkadzać w koleiktowaniu rachun 

ku za reparacyę automobilu cię- 
żarowego. 

H. L. Cooper, agent asekura- 

cyjny miał być fałszywie oska- 

tżony o nieuczciwość przez W. 

Xovaka, asystenta woźnego. 
Asystent woźnego Dorgan 

miał zezwolić na to, iż aparat ka- 

sowy, kosztujący $250, sprzeda- 
ny został za $12, pomimo że by- 
ła wyższa oferta. 

Pewien asystent woźnego miał 

dopomódz innemu człowiekowi 
w oszukaniu drugiego na $66, 
którą to sumę wydostał pod po- 
zorem, że idzie na koszta sądo- 
we. 

Stanisław Szmergalsiki, były 
csystent woźnego, miał być zmu 

szony do składania opłat polity- 
cznych, gdy był zatrudniony w 

biurze woźnego. 
Po odczytaniu zeznań intere- 

sowanych osób w sprawie powyź 
szych zarzutów sędzia Gemmili 

oświadczył, że gdy komisya zba- 
da te zarzuty i przesłucha świad- 
ków, on przedłoży dziesięć no- 

wych zarzutów, a gdy komisya 
zbada te i świadków przesłucha, 
cn przedłoży jeszcze dziesięć za- 

rzutów. 

Pomimo żądań sędziego Olso- 
w imieniu komisyi sędzia 

Oemmill stanowczo oświadczył, 
że szczegóły co do tych 2l> za- 

rzutów wcześniej nie przedłoży. 
Komisya nie pozwoliła adwo- 

katowi A. Austrianowi, obrońcy 
głównego woźnego -Cermaka, za- 

dawać sędziemu pytań krzyżo- 
wych. Komisya podtrzymała 
stanowisko sędziego, iż nie jest 
świadkiem, lecz tylko pomocni- 

i 

kiem sądu, który dostarczył ma- 

teryałów dla śledztwa. 
AKCYONARYUSZE ŻĄDAJĄ 
INFORMACYI O DEFRAU- 

DACYI. 

Akcyonaryusze spółki budo- 

wnicz;o-pożyozkowej „People's 
Building and Loan Association" 

zbankrutowanej wskutek defrau- 

ćacyi sekretarza Harrisona Kel- 

ley'a, który popełnił samobój- 
stwo, na posiedzeniu wczoraj- 
szem uchwalili, ażeby wtoczono 

śledztwo celem wykrycia, gdzie 
pieniądze poszły. Akcyonaryu- 
sze nie przyjęli projektu audyto- 
ra stanowego Russella, który ra- 

dził zamianować komitet likwi- 

dacyjny, a natomiast wybrali ko- 

mitet śledczy. Na czele komitetu 

tego jest adwokat W. M. Mc 
Ewen, reprezentujący sędziego 
Brentano, który jest jednym z 

akcyonaryuszy. Komitet ten zba- 

da gruntownie książki i doku- 

menta, które audytor trzyma w 

tajemnicy i złoży raport dnia 21 
1>. m., oraz przedłoży polecenia, 
co dalej należy uczynić. 

Jeżeli na jaw wyjdą przekro- 
czenia kryminalne, prok. stan. 

Hovne będzie proszony o a'kcyç. 
Posiedzenie to zwołał sam au- 

dytor stanowy Russell, lecz re- 

prezentował go W. 'C. Whitlock. 
Ten przedkładając stan finanso- 

wy spółki, nie .podał żadnego wy- 
iaśnieliia, co się stało ze sumą 
zdefraudowaną, która wynosi 
$316,970. Majątek spółki wynosi 
tylko $66',599. 

Nie Wstydź się! 
Gdy powracasz do domu ze srOd- 

I śmiało czytaj w tramwaju lub wa- 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

stale nabywać na następujących na- 

rożnikach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Store". 
State i Madison — przed apteką 

firmy Buck and Rayner. 
State i Madison — przed składem 

departamentowym {Iriny Careon. 

Plrle, Scott and Co. 
State i Qulncy. 
State i Van Buren. 

Wabash i Harrison. 
Van Buren i La Salle. 

o 

Z MARYANOWA. 
Macierz Polska oddział 7myśw. 

Alojzego odbędzie miesięczne posie- 
dzenie jutro "wieczorem, o ig-odzinie 
pół do ósmej w hali zwykłych posie- 
dzeń. Zaprasza się wszeytkich człon- 

ków, bo są ważne sprawy do załat- 
wienia. — Tom. Malinger, wiceprez. 

Fr. Jankowski, eekr. prot., 1434 

Blackhawk ul. 
Z JADWIGOWA. 

Oddział Królowej Korony Pol- 

skiej nr. 37 Macierzy Polskiej ma 

swoje miesięczne posiedzenie w czwar 

tek dnia 8go listopada, o godzinie 
7:30 wieczorem. Każda członkini po- 

winna by ćobeeno, bo są ważne spra- 

wy do załatwienia. — Marta Wona, 

sekr. prot., 2221 Lyndale ul. 

t 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 
domość iż najukochańsza córe- 
czka moja 

Ś. P. 
Henrietta Tural&ka 

po ciężkiej chorobie pożegnała 
się z tym światem, dnia 7go li- 
stopada, 1917 roku, o godzinie 
5:35 wieczorem, przeżywszy 4 
lata i 7 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 
tę, dnia lOgo bm., o godzinie 
9:30 rano, z domu żałoby pnr. 
2136 N. Oakley ave., do kościo- 
ła św. Jadwigi, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jadwiga Turalska, matka; 

Loretta, siostra; Emil i Anasta- 

zja Wiedeman i Michał i Ma- 

ry® Turalscy, dziadusie 1 babcie, 
wraz z całą. rodziną. 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smut- 

ną wiadomość Iż najukochańsza córka 1 siostra nasza 

S. P. 

Marta Buszkiewicz 
z domu Kotarek 

Członkini Tow. Matki Boskiej Częstochowskiej Stow. Po- 

laków w Ameryce, Tow. Różańca Św., tow. Polek Kró- 

lowej Wandy, grupa No. 3 Z. N. P., po długiej i ciężkiej 
chorobie, pożegnała się z tym światem, opatrzona św. 

Sakramentami, dnia 6go listopada, 1917 roku, o godzinie 
3ej rano, przeżywszy lat 28. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia lOigo listopada, 
o godzinie litej rano, z domu żałoby pnr. 1610 South 

Paulina ul., do kościoła św. Wojciecha, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich 

k^wnych 1 znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Władysław i Marta Kotarek, rodzice; Alexandcr» 

Franciszek, bracia; Maryanna, Elsie, siostry; Jan Martin, 
szwagier, wraz z całą familią. 9 

r. .■ .T, ^ 

Drobne ogłoszenia. 
Wieczorny Kurs 

Angielskiego 
Każdemu w Chicago \viado- 

mo, że tylko u nas wyuczy się 
pod gwarancyą gruntownie i 

płynnie czytać, .pisać i mówić 

po Angielsku w najkrótszym 
czase albo nie zapłaci ani jed- 
nego centa. Trzy miesiące $5. 

Nowy Wieczorny Kurs 
(początkowej i wyższej klasy) 

— rozpoczynamy — 

W Poniedziałek, 12go Listopada 
Więc skorzystaj 20 sposobno- 

ści. Jedyna odpowiedzialna, naj- 
starsza, największa i uznana za 

najlepszą Narodowa Szkoła, 1152 
Milwaukee Ave., Chic-aRo, 111. 

Otwarte we dnie i wieczorami. 
W niedziel^ i święta od lOtej do 
12tej przed południem. Zapisy do 
wieczornej klasy: w poniedzie- 
łek, środę i piątek. 

TUTAJ JKST 
Wasza Szansa 

do otzymania 
lepszej pozycyl 
i więcej pienię- 
dzy. 

Potrzeba bardzo wiele przykrawaczy, 
trymerów, do robienia rękawów, dziu- 
rek do guzików, prasowników i do szy- 
cia na pierwszych maszynach — pozy- 
cye czekają. Zgłosić się: 

5IASTER Τ RAD 10 S SCIIOOI., 
J. KASXICKA, Prynoypał. 

Pokój 410-418 — 118 N. Lu Snlle St. 
naprzeciwko ratusza miejskiego. 

APTEKARZE BACZNOŚĆ! 
Do wynajęcia najlepszy skład na 

Młodziankowie róg Ashland i Chi- 
cago ave. Można zrobić majątek w 

tym miejscu. Zgłosić się do 
Jó/cf Ruszkiewicz 

1.536 W. Chicago a v o. 

6-8-9-10 

AGATA Pianska poszukuje Pawia 
Taroszka, to jest jego babka, ona go 
chce widzieć nim odjedzie do domu 
Starców. Niech się zgłosi pnr. 1917 

W. Huron ul. Ona będzie tymczasem 
u pani Necklas, 

POTRZEBA 2ch mężczyzn lub dwoj- 
ga dziewcząt na mieszkanie. 1413 N. 
Ashland ave., ostatnie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1034 N. Ashland avc. 

Zginął w czwartek mały biały pudel 
białe i żółtawe uszy. Kto igo znalazł 
otrzyma nagrodę. Zgłosić się Dru- 
czyński, 2843 Ridgeway ave. 

DO wynajęcia pokoje umeblowane 1 
ogrzane dla panów lub bezdzietnego 
małżeństwa. 92 0 Will ul., blisko Mil- 
waukee ave. 10 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
Parą ogrzewane. 1656 Chicago ave., 
2gie piętro, front. 

POTRZEBA pana na mieszkanie. — 

856 N. Hermitage ave., 2gie piętro, 
w tyle. 

Stanisław Gardocki i Walerya Gar- 
docka rodem z Popowa gub. Lomżyń 
skiej. Poszukuje ich kuzyn Konstan- 
ty Gardocki z Portland, Oregon. — 

Proszę nadesłać swój adres do adm. 
Dziennika Chicagoskie pod literami 
K. G. 1455 Division ul. 

PRACA. 

STENOGRAFISTKI!!! 
POTRZEBA, w biurze adwokata 

zdolnej i szybkiej stenogTafistki, 
która ma przynajmniej dwu let- 

nie doświadczenie, w pracy biu- 

rowej. Musi być powyżej lat 20 

i posiadać odpowiednie wykształ- 
cenie. Zgłaszać można się tylko 
listownie podając swe kwalifika- 

cye, wiek i sumę żądanego wy- 

nagrodzenia. 

Adwokat 
Franciszek H. 
Janiszewski 

1373 W.Chicago Ave. 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty przy inaiej familii, 
dobra zaplata, dla odpowiedniej. — 

3741 Broadway 12 

POTRZEBA finiszerów przy ramach 
do obrazów, doświadczenie nie ko- 
nieczne. ?12. Zgłosić się zaraz. — 

1455 W. Harrison ul. 8 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
torek na .power' maszynach do szy- 
cia. Dobre godziny i zaplata. Theo- 
dore H. Bearse and Co., 1729 No. 
Winchester ave. 12 

POTRZEBA robotników do pracy w 

skład budulca. Zgłosić się P. M. 
Goodivillie Co., Yard Foreman, 22ga 
i Fisk ul. 12 

POTRZEBA młodego mężczyzny w 

departamencie mebli. John — Fair, 
35ta i Wood ul. 12 

POTRZEBA ,,pieeers" i kieszeniarek 
przy spodniach. 430 S. Green ul., 7 

piętro. Pokój 3. 10 

POTRZEBA, do fastrvgowanla kan- 

tów przy surdutach i małych dziew- 
cząt do małej roboty. 1471 Milvyau- 
keo ave., róg Girard. 8 

POTRZEBA balwierza na stałe, z 

mieszkaniem. 3024 So. 52ga ave., — 

Cicero. & 

POTRZEBA dziewczyny do pilnowa- 
nia dziecka, bez żadnej pracy. 1438 
Garfield ave., blisko Southport. 8 

PRACA. 
P0TR3EBA mężczyzn do pracy na 

farmie. Dobra zapłata, wypłacana co 

dzień. N. Crawford i Peterson ave. 
10 

POTRZEBA dziewcząt 
do pracy pielęgnarskiej 
przy 15-tej i Canal al. 
w pracowniach. Zgłosić 
się do departamentu za- 

jęć CRANE CO. 
40-ta i S. Kedzie Ave· 
POTRZEBA robotników d oskładu 
węgla. Standard Materiał Co., G07 
AV. 6 6ta ul. 10 

POTRZEBA robotników na cmenta- 

rzu św. Wojciecha. Zgłosić się do 
superintendenta. xxx 

POTRZEBA dziewcząt do fabryki pu. 
dełek doświadczonych i niedoświad- 
czonych. 

Sears, Roebuck and Co. 

10 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty i do zajęcia się dwoj 
giem dzieci. 3408 W. 12ta ul. Tele- 
fon Kedzie 9390. 8 

POTRZEBA robotnika. 2652 W. Di- 
vision ul., w składzie. 8 

POTRZEBA doświadczonej kucharki 
w salonie. 670 W. Kinzie, róg Union 
ave. F. Nowak. 8 

OPERATOREK i kieszeniarek przy 
custom spodniach. B. Carlson and 

Co., 616 W. Elm ul., 1 blok na po- 
łudnie od Division ul., blisko Larra- 
bee ul. 9 

POTRZEBA dziewcząt do fastrygo- 
wania kenwesu na maszynie przy 
.custom' surdutach. 1521 Walton ul. 

9 

POTRZEBA kelnerki. 1162 Milwau- 
kee ave. i Haddon ave. 10 

POTRZEBA dziewcząt do specyal— 
nych maszyn przy spodniach. 12·31 N. 
Ashland ave. 8 

POTRZEBA .trimmer' przy specyal- 
nych. (spodal order) surdutach. —■ 

203 7 Wabansia ave., 2gie piętro. 8 

8 krawców i prasowników, potrzeba 
do poprawki. Stała praca, dobra za- 

płata. Przyjdźcie gotowi do pracy, 
albo piszcie. I. Morris, 805 E. State 

ul., Rockford, 111. 8 

POTRZEBA mężczyzn do roznoszenia 
cyrkularzy. Dobra zapłata. 36 West 

Kandolph ul., Pokój 200—201. 8 

POTRZEBA niewiasty albo dziew- 

czyny do domowej pracy, dobra za- 

płata. Zgłosić się do składu: 1530 W. 

Chicago ave. 6-8-9-10 

POTRZEBA człowieka w średnim 
wieku, portera przy piekarni, musi 
także oprzatać konia, mieszkanie i 

wikt na miejscu. Stała praca. 1164 
Milwaukee ave. 9 

POTRZEBA chłopca do składu. — 

1620 W. Division ul. 9 

POTRZEBA malarza. 863 North 
Wood ul. 

POTRZEBA portera do salonu od 6 
rano do 12 w południe, albo na cały 
dzień. 630 W. Randolph ul. 9 

POTRZEBA doświadczonych .sergers 
do pakowania, do szewków, .corner' 
robienia i do czyszczenia przy spod- 
niach. Continental Tailoring Co., 8 

piętro, 700 W. Jackson boul. 9 

POTRZEBA chłopaka do piekarni.—■ 
1235 — 50th ct., Cicero, 111. 10 

Przyjmę pranie do domu. 1633 West 

Superior ul., ztyłu. 10 

POTRZEBA doświadczonej sprzeda- 
waczki do składu damskich ubrań i 
żakietów. 1308 Milwaukee ave., —■ 

musi mówić po angielsku. 9 

POTRZEBA dziewczyny do kuchni, 
w restauracji. 1732 Division ul. 

POTRZEBA chłopca do posyłek. — 

1551 Tell pl. 9 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

pralni i do prasowania. 216 W. Onta- 
rio ul. Derby Steam Loundry. 10 

POTRZEBA kobiety z dzieckiem na 

mieszkanie. 1615 Grand ave. S 

POTRZEBA doświadczonej dziew- 

czyny do ogólnej roboty. $7 tygodnio 
wo, bez prania, 2ch w famill. Zgło- 
sić się Dr. Schrayer, 927 Noble ul. 

POTRZEBA doświadczonej poko- 
jówki. Zgłosić się do gospodyni Hotel 

Bismarck, 179 W. Randolph ul. S 

POTRZEBA wykończarek — do ro- 

bienia dziurek i przyszywania guzi- 
ków przy surdutach. 651 S. 5th ave. 

4te piętro. 9 

BIURA PRACY. 
BEZPŁATNE STANOWE 

MURO STRĘCZEN. 
(ILLINOIS FREE EMPLOYMENT 

CFFICES) 
526 So. Dearborn str. 

ma do rozdania tystqre zatrudnień 

wszelkiego rodzaju robotnikom 1 rze- 

mieślnikom, tak mężczyznom jak i ko 

biotom, tak w Chicago jak i poza 

etem. Obsługa zupełnie bezpłatna tak 

dla pracodawców jak i dla poszukuj*} 
ι cych pracę. Niema żadnych zatargów 
1 robotniczych w miejscach, gdzie to 

! biuro stręczy pracę. Zgłaszać się moż 

na pod powyższym adresem osobiście 

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

popołudniu. Telefon: Wabash 8630 

k.· jyjûOÉj Λ. 
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Potrzeba Górników. 
z familię lub samotnych, do węgla 
w Fleemlng, Kentucky; wyłożymy 
pieniądze na przejazd. Bliższe szcze- 

gły. 30 S. Canal ul. 2gle piętro 24 

Truckere w magazynie 

Potrzeba. 

Sears, Roebuck and Co. 

10 

POTRZEBA operatorów do spodni. 
25c i wyżej od pary. 1910 Wabansia 
ave. J. Bulka. 8 

POTRZEBA kieszeniarek przy ,cu— 
atom' spodniach. 1301 Larrabee ul. 

10 

POTRZEBA kucharza 1 kelnerki. — 

Restauracya Nowa Gwiazda, 709 
Milwaukee ave. 8 

POTRZEBA .binder' i dziewczyny 
przeszło lOtoletniej do nauki w fa- 
bryce rękawiczek. Lekka praca. — 

Standard Glove Co., 1811 Ellen ul. 
7-8-10 

POTRZEBA kobiety lub dziewczyny 
do składu wędlin. 3021 W. 22ga ul. 

10 

POTRZEBA zręczna kobietę do kuch 
ni taką. co rozumie się na smażeniu 
i wydawaniu obiłdów, do polskiej 
restauracji. 1139 Ashland ave. 

POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa- 
brycznej roboty. Baldwin Perfumers 
Co.. 114 N. Franklin ul. 1£ 
POTRZEBA dziewcząt operatorek na 
damskich sukniach, płaca od sztuki 
lub tygodniowo. Zgłosić się pnr. — 

4054 W. 12ta ul. 10 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 
roboty. Dobra zapłata. Aptekarz 
Krzywiński, 4901 Barring ave., East 
Chicago, Ind. 10 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 
domowej roboty. Niema prania, ani 
prasowania, u katolickiej familii.— 
Dobra zapłata dla schludnej dziew- 
czyny. Zgłosić się 2681 Orchard ul., 
2gie piętro, South Chicago. 10 

POTRZEBA człowieka do rozmaitej 
roboty wskładzie mebli. Fleishman 
Bros., 804 Milwaukee ave. 10 

POfRZlEBA mężczyzn do magazynu 
(warehouse). Western Cold tSorage 
Co., 9 E. Austin ave. χχχ 

POTRZEBA dobrych maszyniarek na 

całe spodnie, kieszeniarek i symsa— 
rek i dziewcząt do obcinania nici — 

dość roboty. 1523 N. Ashland ave., 
Osowski. 

POTRZEBA 2 doświadczonych ko- 

biet do przebierania szmat. 2501 N. 
Western ave. 9 

POTRZEBA dobrego rzeźnika. Stała 
praca. 1202 W. Chicago ave. 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
torek na maszynie do szycia. Zapła- 
ta $12 tyigodniowo. E. C. Cook and 

Bros^^£O^N^Mayj^l^^^^^^^^îi 
POTRZEBA do robienia dziurek rę- 
cznie, podszewki, rękawów i wykoń- 
czarek. Standard Custom Garment 
Co., 210 W. Van Buren ul. 10 

POTRZEBA operatorów na maszy- 
nie do szycia, którzy także mogą 

przystosować maszynę. Zapłata $15. 
tygodniowo. E. C. Cook and Bros., 
320 N. May ul. 9 

POTRZEBA górników do węgla i 

,coke drawers1 do West Virginia. — 

Płacimy podróż. Chcèsz zarobić $5— 
$10 dziennie, to zgłoś się zaraz. — 

1820 So. Ashland ave. 

POTRZEBA balwierza na wieczory. 
918 N. Herraitage ave. 9 

POTRZEBA do przyszywania guzi- 
ków do fastrygowania dziur około 

ramion i wykończarek. 1439 N. Ash- 
land ave., 3cie piętro. 9 

POTRZEBA dziewcząt do napełnia- 
nia .talcum puduru'. Comfort 160 

N. 5th ave. 10 

POTRZEBA kieszeniarzy do robie- 
nia dziurek ręcznio i fastrygowania 
kantów. 1540 N. Ashland ave. 

POTRZEBA janitora. 1535 W. Divi- 
sion ul., róg Milwaukee ave., 2gie 
piętro. 

POTRZEBA DZIEWCZĄT OPERA- 
TOREK DO ROBIENIA NAKRYĆ 
DO KONI. UCZYMY I PŁACIMY 
PODCZAS NAUKI SZYCIA. ZGŁO- 

SIĆ SIE ZARAZ. J. W. JOHNSON 
CO., 1337 MACEDONIA UL., BLIS- 

KO WOOD I DIVISION. 

POTRZEBA samotnego mężczyzny w 

środnim wieku do stałej pracy w ho- 

telu. Zgłosić się od 6tej do Smej wie 

czorem. 1618 W. Division ul. 9 

POTRZEBA agentów do sprzedawa- 
nia cygar. 1618 W. Division ul. 9 

POTRZEBA balwierza. 846 North 

Carpenter ul., róg Chicago ave. 

POTRZEBA wykończarek. Dobra za- 

płata. 1121 N. Ashland ave., 2gie 
piętro. 

POTRZEBA chłopca do ofisu. Musi 
rozumieć dobrze przez telefon. 94 6 

W. North ave. 10 

POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn do mycia okien. 62 W. Wash- 
ington ul. Pokój 2. 9 

POTRZEBA maszyniarek i kiesze— 

niarek przy surdutach, 2014 Waban- 
sia ave. 10 

POTRZEBA mężczyzn do pracy na 

podwór ι w naszym 700 akrowym o- 

grodzie, mężczyzni przyzwyczajeni 
do pracy na farmie maja pierwszeń- 
stwo. Zapłata co dzień. Zgłosić się o 

6:45 rano. Gotowi do pracy. Budlong 
Gardens, 5224 Lincoln ave. 12 

POTRZEBA dziewcząt przeszło 16to 
letnich Jako inspektorki do zawija- 
nia i kasyerek. Dobra zaplata na po- 

czątek, prędki awans, stałe zajęcie. 
E. Iverson and Co., 1342 Milwaukee 
ave. 10 

« 
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POTRZEBA DOŚWIADCZONYCH 
OPERATOREK PRZV RĘKAWICZ- 
KACH. STAŁA PRACA, J)OBKA ZA- 
PŁATA. EI8ENDRATH GLOVE CO. 
2001 ELSTON AVE. 9 

POTRZEBA do roboty w fabryce 
materaców. 1659 Ogden ave. i Mon- 
roe ul. g 

POTRZEBA dziewczyny do wyucze- 
nia się szycia na maszynie. $8 na 

początek. 1659 Ogden ave. 8 

POTRZEBA mężczyzn lub kobiet do 

stałej pracy w magazynie (ware- 
house) cebuli. Zapłata każdy wie- 

czór. R. F. Leesley Co., 22ga ul. i 

Harlem ave. 8 

POTRZEBA starszej kobiety do pil- 
nowania dziecka. 2660 Southport 
ave. 10 

POTRZEBA do nauki prasowania na 

czysto. 2153 Milwaukee ave. 10 

POTRZEBA chłopców 17 letnich lub 
starszych do .stripping' składanych 
papierowych pudełek. 20c na godzinę 
Chicago Folding Box Co., 2555 W. 

Taylor ul. 8 

POTRZEBA 2 doświadczonych ko- 

biet, jednej do przebierania drugiej 
do darcia szmat. Stała praca, dobra 

zapłata. 2533 W. Madison ul. 9 

Kupno i Sprzedaż. 
Wypożyczam Pieniądze 
—Na Pierwszy i Drugi Morgecz— 

KUPUJE MOBGECZE, NOTÏ. 
TAKŻE KONTRAKTY. 

TEOFIL STAN 
1926 Milwaaket Ar·. Telefo· Mmtm 701 

NA SPR3EDAŻ 4 młode korfe, ta- 

nio, kupiłem automobilowe trucks. 
2022 N. California ave. 10 

NA SPRZEDAŻ sl&ad drobiazgów;1 
musi być sprzedane w tym tygod- 
niu, z powodu wyjazdu. 2076 N. 

Hoyne ave. # / I 

NA SPRZEDAŻ rogowa grosernla, 
tanio z powodu wojskowości. 1436 
W. Huron ul. 8 

NA SPRZEDAŻ grosernla i bu:zer- 
nla. 2017 N. Hoyne ave. 8 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, cy- 

gar i rozmaitych drobiazgów, bardzo 
dobre miejsce, naprzeciwko szkoły. 
669 N. Racine ave. 9 

Baczność Grosernicy 
Dobre miejsce dla grosernika naroż- 
nik Will 1 Augusta ulic. W miejscu 
tem znajdowała się grosernla, przez 
kilka lat. Właściciel ostatni sprzedał 
i wyprowadził się na farmę. Wynaj- 
mę skład z mieszkaniem za $33 mie- 
sięcznie i dam lease odpowiedzialne- 
mu lokatorowi. Zgłosić się: 

Józef Ilusak & Son 
1152 N. Ashland Ave. 

blisko Division ul. 10 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy drewnia- 

ny budynek, 2-4 flats. Lota 25x125. 
2954 Gresham ave., blisko Milwau- 
kee ave. 12 

NA SPRZEDAŻ $750 nowy Player 
Piano, $185 — $550 pianino używa 
ne 5 miesięcy $135. — 1729 Hum- 
boldt boul., blisko North ave. 8 

NA SPRZEDAŻ drugorzędne meble. 

2113 N: Sawyer ave., lsze piętro. 8 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczer- 
nia. 2077 N. Hoyne ave. 9 

BACZNOŚĆ! 
120 akrową. farmę z inwentarzepi — 

bez długu zamienię na budynek w 

jakiejkolwiek okolicy. Nowy dom 

frame, konkretowy fundament, 2-6 

zamienię na mała farmę, mam tak- 
że wielki wybór farm i domów na 

zamianę. Geo. Piecewicz, 1819 W. 

Superior ul. Telefon Seeley 5226. 
8 
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wików, nowa 'elektryczna maszyna, 
tanio. Zapytać się w balwierni. 1625 

W. Chicago ave. 6-8 

Pożyczki na Realność 
Wypożyczamy picni/ulze po jj proc. I 

5'/a proc. i liczymy małe komisowe. 

Hammann'a Bank Morgeczowy 
1922 W. Chicago Ave. 

Tel. Humboldt 173 i 174 
Otwarte co wieczór do godziny OteJ 

oprócz pin tku. 

NA SPRZEDA# maszyna do pisania 
$10. — 1301 N. Ashland ave. 

MEBLE na sprzedaż. 1620 W. Divi- 
sion ul. 10 

SPRZEDAM albo zamienię piękny 
80 akrową, farmę w Michigan. Zgło- 
sić się 2024 W. Ohio ul., tylny dom 

2gio piętro — Nie chcę agentów. 

NA SPRZEDAZ — klientela lekar- 
ska w miejscowości licz4cej z oko- 

licy 75,000 osób, w Pennsylvania. 
Dochód lekarza wynosił $10,000 ro- 

cznie. Ludność Jest 85 procent pol- 
ska. sławacka, horwacka itp. Le- 
karz polaki, katolik, władający kil- 
koma językami, mógłby nietylko za- 

robić taką sumę rocznie, ale nawet 

Ją. powiększyć. Obecny lekarz sprze- 

daje swoją praktykę dla braku zdro- 
wia. Aplikanci mogą się zgłosić listo- 
wnie albo osobiście pod literami M. 

J. C. 

„POOL ROOM" i balwiemię sprze- 
dam. 1432 W. Erie ul. 10 

DO sprzedania grosernia i buczer- 

nia, w dobrym miejscu za bardzo 

przystępną, cenę. 835 W. 123cia ul. 

West Pullman. 10 

NA SPRZEDAŻ piec kuchenny, Iodo· 

wnia, dziecięce wysokie krzesełko. 
3139 N. Lawndale ave., blisko Bel- 
mont. 9 

Baczność groeernicy! Mam 3 piętro- 
wy, duży brick, chcę zamienić na 

dom z byznesem albo farmę. Adres 
w Dzienniku Chicagoskim. 

ROGOWA grosernia na sprzedaż — 

stare, wyrobione miejsce, niema żad- 

nej opozycyi, sprzedam tanio. 2122 
N. Powoli are., róg Shakespeare av. 

» 


