
GŁOSY NIEMIECKIE. 
Amsterdam, 3. grudnia. — Do- 

noszą z Niemiec, iż parlament 
tamtejszy w trzeciem czytaniu u- 

chwalił 15 miliardów kredytów 
wojennych, jak je przedłożył 
rząd; jedynie socyaliści głosowa- 
li przeciw. 

— Prasa niemiecka z entuzyaz- 
mem radosnym omawia pacyfisty 
czny Tist lorda Lansdowne'a, o- 

ęłoszony przçd paru dniami w 

Londynie, a widzi w nim poważ- 
ny rozłajn w opinii angielskiej. 
Gazety niemieckie sądzą, iż list 

ten jest przestrogą dla Anglików 
i dla wszystkich Aliantów, by 
zrewidowali bacznie cele wojny 
ogłoszone. Z Austryi donoszą, iż 

pół-oficyalna „X. F. Presse" wzy- 
wa Anglię do próby pertraktacyi 
pokojowych, opierając się na tem, 

iż opinia angielska — jak wska- 

zuje list Lansdowne'a, jest prze- 
ciwko wojnie, którejby celem 

było zniszczenie (Niemiec, czy 
A ii etrvf 

— Pra»a niemiecka naogół jest 
radowolona z nowego kanclerza 

Hertlinga i jego pierwszych re- 

zultatów — pokojowych z Ro- 

eyą... Również mowa pierwsza 
TTertlinga w parlamencie jest kry 
tvkowana życzliwie przez całą 
prawie prasę niemiecką. 
NEUTRALNOŚĆ SKANDY- 

NAWII. 
Christiania, 3. grudnia. — O- 

głoszono prasowo rezultat konfe- 

rencyi monarchów skandynaw- 
skich, ostatnimi dniami odbytej 
w stolicy Norwegii : streszcza się 
rezultat ten w postanowieniu za- 

chowania jak najściślejszej neu- 

tralności, opartej no wzajemnej 
ufności krain i rządów skandy- 
nawskich i wspieraniu się w razie 

potrzeby. Jednocześnie z Danii 

zaprzeczono pogłoskom, iżby kraj 
ten miał być zagrożony ze strony 
Niemiec. 

-O 

Z TEATRÓW WOJNY. 

ZACHODNI FRONT. 
Berlin, 3. grudnia. — Raport 

spóźniony z kontrofensywy nie- 

mieckie] pod Cambrai, wymierzo- 
nej na odebranie terenu zdobyte- 
go przez gen. Bynga, donosi, że 

Xiemcy odparłszy zwycięsko ata- 

ki angielskie w okolicy Fontaine 
i Moeuvres. oraz między Bourion 
i La Folie, sami uderzyli na po- 

konanych Ang^Sców i odparłszy 
ich daleko, zadali im straty ogro- 
mne, wzięli 4000 Anglików do nie 

woli, zdobyli miasteczka Gonne- 
lieu i Villers-Gouslain, oraz 

wzgórza nad rzeką Szeldą, ważne 

strategicznie; Anglików odrzuco- 

no aż do wiosek Graincourt, An- 

neux i Cantaing. 
— Ostatnie raporty niemieckie 

podają: Pod Cambrai walka 

trwa dalej na przestrzeni od In- 

chy do Bourion; pod Moeuvres 

odparto liniowe ataki piechoty 
angielskiej, kanonada ogromna 
na całej linii. Nad rzeką Szcldą 
Anglicy szturmują masami wojsk 
skupionych w tym punkcie, lecz 

postępu nie zrobili — ataki ich 

odparto, zadając im straty cięż- 
kie; pod Epehv zniesiono cały od- 

dział kawaleryi angielskiej. W 
dwu dniach ostatnich stracili An- 

glicy około stu mitraliez i 60 

dział ciężkich. 
— Na dalszych liniach mniej 

ważne działania: pod Pinon i Bri- 

mont były walne utarczki, nad 

Mozą kanonada ustawiczna; we 

Fîancfryi podobnież. 
Londyn 3. grudnia. — Raport 

oficyalny podaje : Niemcy plano- 
wali wyparcie Anglików z bardzo 

ważnych — strategicznie pozycvi, 
zdobytych w listopadzie ; przygo- 

towywali oni ruch okrężny i zna* 

f?ne skupili siły rprzejęto u ofice- 
rów odnośne rozkazy niemieckie- 

go komendanta w tym odcinku, 
generała von der Morwitz i to 

ułatwiło działanie komendy an- 

gielskiej. Wojsko przygotowano 
i wzmocniono punkty zagrożone, 
λ w rezultacie plan niemiecki zo- 

stał udaremniony, we wszyst- 
kich punktach głównych bitwy 
pokonano nieprzyjaciela, zadając 
mu straty bardzo ciężkie. Na 
Odcinku od Vendhuille do Moeuv- 

fes Niemcy atakowali zwartą 
formacyą. lecz przeważnie odpar- 
ci i wstrzymani, lokalne tu i ów- 

dzie odnieśli korzyści ; linia an- 

gielska nie została przełamana. 
W okolicy Crevecoeur udało, się 
nieprzyjacielowi opanować zna— 

à( LàïÂ 

czną część ojcopów angielskich i 

wziąć jeńców, lecz wnet kontrata- 
kami Anglicy większą czę|ć u- 

traconych pozycyi odebrali. Mia- 
steczko Gonnelieu Niemcy chwi- 
lowo zajęli, lecz również je o- 

debrali już Anglicy. Zabrano w 

bitwie tej Niemcom kilkuset jeń- 
ców i sporo mitraliez i innej bro- 

ni. Wallki trwają dalej : Niemcy 
atakowali pod Masnieres, Mar— 

cing. Fontaine, Bourlon i Moeuv- 

res, a jak raporty donoszą — od- 

parto ich wszędzie z wielką stra- 

tą w ludziach. Awiatyka w bitwie 

tej, jak wogóle we wszystkich 
ostatnich· na tym odcinku stoczo- 

nych wielki ma udział: z aeropla- 
nów mitraliezami Anglicy ostrze- 

liwali Cambrai ; w starciach napo- 

wietrznych 15 aeroplanów nie- 

mieckich zrzucono, trzy uszko- 

dzono, siedm angielskich brakuje. 
— Ostatnie raporty stanowczo 

stwierdzają odparcie potężnych 
ataków niemieckich pod Masnie- 

res, Les Rues Vertes, nad Canal 
de Lescaut; Niemcy straty po- 
nieśli bardzo ciężkie w ludziach: 

onegdaj pod wieczór skupili oni 

na Masnieres tak potężny ogień 
bateryi swoich, iż Anglicy uznali 
za właściwe ewakuować tę miej- 
scowość. Na całvm tvm odcinki* 
w ciągu onegdajs-zych ?4ech go- 
dzin było 10 pełno-liniowych ata- 

ków niemieckich. W walkach tych 
wybitny udział wzięli i Ameryka- 
nie, którzy walczyli bardzo dziel- 

nie. Z sobotnich walk awiatycz- 
nych notują raporty zrzucenie 
dwu aeroplanów niemieckich; je- 
den angielski nie wrócił. 

Paryż, 3. grudnia. — Na linii 

francuskiej przeważnie lokalna 

strzelanina, jedynie pod Verdun 

kronprynca armia wznowiła ata- 

ki w kilku punktach — odparte 
zwycięsko. Λ 

Londyn, 3. grudnia. — Komu- 

nikaty oftcyalne omawiają próbę 
kontrofensywy ks. Ruprechta Ba- 

warskiego pod Cambrai i charak- 

teryzują ją jako nieudałą — kom- 

pletne fiasco. 50,000 Niemców 
szturmowało w dwu pełno-linio,- 
wych atakach zdobyte przez tren. 

Bvnga tereny, lecz nie zdołali 
złamać linii angielskiej, jakko- 
wiek w niektórych punktach ze- 

pchnięto Anglików aż do dwu mi! 
wstecz : Anglicy kontratakowali i 

odbierali razporaz zdobyte przez 
Niemców pozycye, a w rezultacie 
linia walki jest przeważnie taka 

sama, jak ta, którą zarysował 
najdalszy sukces gen. Bynga. Bi- 
twa trwała od lOtej zrana do .lej 
popoł. Po stronie angielskiej 
znów się świetnie zasłużyły pan- 
cerniki lądowe — „tanki" które 

waliły na masy całe Niemców a- 

takujących, miażdżąc tych, co się 
nie ustępowali a szkodzić im nic 

mogli. Przy pomocy tych właśnie 

„tanków" Anglicy odebrali Beau- 

court, którego ulice zasłane by- 
ły trupem niemieckim, podobnież 
odebrano wśród najstraszniejszej 
walki wsie Vacqueric i Gouslain; 
najdalej zapędzili się Niemcy w 

okolicy Bourlon — sięgnęli od 

swej linii na 2500 stóp wgłąb li- 

nii angielskiej, skąd ich jednak 
odparto znowu na bardzo wydat- 
ną odległość. Słowem kontratak 
niemiecki zwichnięty z<>Etał naj- 
kompletniej : linia angielska trwa 

w sile. 
WŁOSKI FRONT. 

Rzym, 3. grudnia. — Na wyży- 
nach Asiago, w niektórych punk- 
tach ponad 5000 stóp nad pozio- 
mem morza walki toczą się nie- 

przerwanie — tam też bowiem ■ 

nacisk i napór 'Niemców i Au- 

stryaków jest najpotężniejszy. 
Artylerya tam działa bez przer- 

wy prawie. W potyczkach i pod- 
chodach Włosi wzięli sporo jcń- < 

ców, którzy pochodzą z wojsk 
sprowadzonych z rosyjskiego 
frontu. Od dnia 9go listopada, 
kiedy faktycznie wstrzymano o- 

fensywę Centralnych — na Asia- 

go i między górnemiBrentą a Pia- 
ve walki trwają dzień w dzień za- 

ciekłe straszliwie — rzezie tani 

istne się odbywają i po obu stro- 

nach straty w ludziach ogromne. 

Jak wielkie to straty po stronic 

austryackiej — dowodzi fakt, iż 

z całej np. dvwizyi 19tej zostało 

niespełna 3000 ludzi !... Zmian o- 

statnio nie zrobiono na linii : wal- 
ka zamieniła się w typowo pozy- 
cyjną. 

— Ostatnie raporty donoszą o 

odparciu potężnych ataków na 

Meletta góry i na niej znajdujące 
się potężne pozycye włoskie, 
Nieprzyjaciel widząc, iż nie zdo- 
ła nic sprawić w górskiej części 
linii włoskiej przerzuca siłę napo- 
ru swego znów nad dolną Piave, < 

gdzie się walka wzmogła wyda-t- ; 

nie, skupiają się tam wojska,, 
które włoskie baterye i aeroplany 
bombardują intensywnie. 

Berlin-Wiedeń, 3. grudnia. — 

Niema zmian na froncie włoskim. 
Z innych'frontow. 

Paryż, 3. grudnia. — Na mace- 

dońskim froncie lokalne działa- 
nia bez zmian ważniejszych: na 

liniach rosyjskich Bułgarzy pró- 
bowali bratać się z Rosyanami, 
lecz ich odpędzono salwami ka- 

rabinowetni. 
Londyn, 3. grudnia. — Wojska 

angielskie pod Jerozolima uciera- 

ją się z Turkami, usiłującymi 
wstrzymać postęp wojsk angiel- 
skich ; w jednej z ostatnich poty- 
czek Anglicy wzięli 4Ó0 jeńców 
tureckich ; w innej potyczce An- 

glicy wzięli 146 jeńców z 2 ofice- 
rami i 4ma mitraliezami ; w zaję- 
tej wiosce Ur-cl-Iraka zabrano do 
niewoli Smiu oficerów i 398 żoł- 

nierzy tureckich. 
— Ostatnie raporty donoszę, iż 

Turcy nocą atakowali linię an- 

gielską Beit L'ret Tahta Rir- 
El-Buri : zrazu zdołali oni we- 

drzeć się na okopy angielskie, 
lecz ich natychmiast znowu wy- 
rzucono i odparto, zabierając "00 
do niewoli. 

INNE TELEGRAMY. 

RHEIMS—CHICAGO. 
Paryż, 3. grudnia. — Władze 

miasta Rheims, zniszczonego 
przez działa niemieckie- kazały 
wybić medal srebrny, który bę- 
dzie przysłany do Chicago, jako 
do miasta, które podjęło za zada- 
nie wsparcie w odbudowie niesz- 

częsnego miasta owego. Medal 

ów zapewne będzie rozsprzeda- 
wany na rzecz dzieła wzmianko- 

wanego — ambasador amerykań- 
ski Sharp w Paryżu otrzymał już 
pierwsze odbitki medalu, wraz z 

listem dla burmistrza chicagoskie 
go, w którym Rheims wyraża na- 

dzieje dobre dla swego grodu z 

powodu ofiarności Chicagowian. 
Z ARGENTYNY. 

Buenos Aires, 3. grudnia. — 

Nareszcie załatwiono strajk kole- 

jarzy, który przez czas dłuższy 
dawał się we znaki republice. 

— Baron Loewen, ambasador 

szwedzki, skompromitowany w 

aferze posła ^niemieckiego Lux- 

burga opuścił Argentynę bez ce- 

remonialnej wizyty pożegnalnej u 

prezydenta. 

Z WOJCIECHOWA. 
Donoszą nam, że podczas wczoraj- 

szego Obchodu Listopadowego, który 
odbył si^w sali Pułaskiego, kilku przy- 

błędów z pod ciemnej gwiazdy, pod 
wpływem „berbeluchy" i piwa, któreto 
nektary otrzymać podobno mieli obok 

sali, poczęli na sali awanturować I prze 
rywać mówcom. Również z wiarygo- 
dnego źródła dowiadujemy się, że „u- 
raczeni" przybyli aż gdzieś z „north- 
>ide". Czas jest, aby podobnym pija- 
kom którzy nawet na Obchodzie patry- 
stycznym nie umią się należycie za- 

chować, sprawić porządną nauczkę. O- 

ivych blaszanych patryotów należy bez 

najmniejszych ceremouii chwycić za 

tołnierz i z sali wyrzucić. Niemniej na 

naganę zasługują ci, którzy wbrew za- 

tazowi, który opiewa, że trunków al- 
joholicznych w niedzielę nip wolno 

sprzedawać piwem i wódką „kostume- 
rów" raczą. 

NOTATKI. 

TOWN OF LAKE. 

Z przedstawienia w ubiegłą nic- 11 
izielę na Sercowie, o którem recen- 

tya była w poniedziałkowym nume- 

rze, wpłynęło na dochód biblioteki 

parafialnej $703.00. Przyczyniły się 
io tego połączone zabiegi Towa- 

rzystw: Najśw. Serca P. Jezusa, 

S'ajsl. Serca Maryi, Korony Polskiej, 
św. Józefa, św. Krzyża, Wniebowstą- 
pienia Pańskiego, św. Antoniego, św. 
Piotra, św. Pawła, Dziewic, Młodzie- 

iy i Wawel. Obecnie bowiem wszyst- 
kie Towarzystwa w parafii Najśw. 
Serca P. Jezusa połączyły się w ca- 

łość, t. z. Związek, w którym są re- 

prezentowani prezesi i sekretarze 

poszczególnych Towarzystw. Na cze- 

le stoją: ob. J. Królewczyk, prze- 

wodniczący Związku, ob. Fr. Chowa- 

niec, sekretarz tegoż i ob. K. Cza- 

pek .skarbnik i im szczególnie na- 

leży zawdzlęczyć powodzenie wymie- 
nionego przedstawienia. Biblioteka 

więc wkrótce pod dyrektywą Wiel. 
ke. F. J. Karabasza, proboszcza miej 
scowego, będzie do użytku Sercowlan 

>twarta. Obecnie inne sprawy, jak n. 

p. opieki nad młodzieżą, gromadze- 
nia chodzących samopas w towarz- 

stwa itd. było przedmiotem rozpraw 

na posiedzeniu admlnistracyi Towa- 

rzystw które się odbyły wczoraj o 

5odx. 7eJ wieczorem. Tu tylko Jeez- 
:se Towarzystwa połączone pragną 

rfoiyC serdeczne podilękowanie owe- 

mu gronu dramatycznemu naszych 
lajiepszych amatorów w Chicago pod 
Kierownictwem p. K. Wachtla za Ich 

jezlnteresowne poświęcenie się przy 

daniu przedstawienia na Sercowie, 
wszystkim bez wyjątku z panią, W. 

Wachtlową, na czele. 

& 
W wiadomościach z ,,Town of La- 

kę" w zeszły sobotę pomiędzy ofia- 

rami na Armię Polski* pominięto 
przez pomyłkę ofiarę Towarzystwa 
Kadetów T. Kościuszki $20.25, która 
została złożopa na ręce p. Romana 

Kowalewskiego, skarbnika Komitetu 

Obywatelskiego na „Town of Lake". 

Na Armię Polskę też złożył An- 

drzej Chowaniec z parafii Najśw. 
Serca P. Jezusa $5.00, przyobiecane 
na wiecu agitacyjnym, który się od- 

był na Sercowie 18go listopada br. 

·}(· 

7 tych, którzy deklarowali swe o- 

fiary na tymże wiecu na korzyść Ar- 

mii Polskiej złożył ob. Jan Królo'*- 

czyk $10.00. 
* 

Rodzice, lub krewni tych, którzy 
zostali powołani do armii amerykań- 
skiej lub też wstąpili do armii pol- 
skiej, powinni nadesłać na ręce p. 

Bronisława Kowalewskiego, prezesa 
Komitetu Obywatelskiego na Town 

of Lake nazwiska i adresy ich, aby 
były im posłane prezenta gwiazdko- 
we przez organizacye dobroczynne. 

W miesiącu Listopadzie Sercowo 

ziożylo na rzofcz Armii Polskiej 

$S03.06. I to w obecnych czasach! 

Co to prawdziwy patryotyzra może 

zrobić! Wiwat Sercowo z kierowni- 

kiem swym Wiel. ks. F. Karabaszem. 

BRONISŁAW KOWALEWSKI. 

Prezes Komitetu Obywatelskiego 
na Town of Lake. 

Pan Bronisław Kowalewski, ban- 

kier jest prezesem Komitetu Obywa- 
telskiego na To^n of Lake, który 
zajmuje się niesieniem pomocy Armii 

Polskiej. 
Pan B. Kowalewski jak i brat je- 

go R. Kowalewski, skarbnik tegoż 
komitetu poświęcają czas swój i pie- 
niądze dla sprawy Armii Polskiej 
i im to głównie trzeba przypisać, iż 

każda uroczystość i manlfestacya pol 
ska na Town of Lake miała wielkie 

powodzenie. 

ΒΛΖΛΙΙ NA KORZYŚĆ ARMII 
POLSKIEJ. 

Jak zapowiadanem było w ,.Dzień. 
Chic." otwarcie bazaru na rzecz Ar- 

mi Polskiej staraniem Komitetu Oby- 
watelskiego na Town of Lęike odby- 
ło się wczoraj, w niedzielę, 2go gru- 
dnia, popołudniu w sali parafialnej 
św. Józefa, przy 4 8ej i Paulina ul. 

Odbywać się potem kolejno będzie 
we wtorek, 4go, czwartek Ggo, nie- 

dzielę 9 go, wtorek Igo, czwartek 13, 
niedzielę 16go, wtorek 18go i wresz- 

cie po raz ostatni w czwartek 2Oso 
grudnia. Wstęp na bazar wolny. 

I 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy te smutny wia- 
domość iż najukochańszy brat 
nasz 

ń. p. 
Jnn Bujnowski 

po krótkiej lecz ciężkiej choro- 
bie pożegnał się z tym świa- 
tem. opatrzony św. Sakramen- 
tami, dnia Igo grudnia, o go- 
dzinie 7:30 wieczorem, przeży- 
wszy lat 33. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 
dę, dnia 5go grudnia, o godzi- 
nie 9tej rano, z domu żałoby 
pnr. 2861 Keeley ul., do koś- 
cioła św. Barbary, a stamtąd na 

cmentarz Zmartwychwstania 
Pańskiego. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 
pogrążeni: 

Bronisław i Marja Kotyńscy, 
szwagier i siostra, wraz z cała 
rodziną. 4 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Tow. Polek św. Lucy! nr. 378 

Zjed. odbędzie przedroczne posiedze 
nie we wtorek, dnia 4go grudnia, o 

jodz. 7:30 wieczorem, w hali zwyk 
tych posiedzeń. Uprasza się wszyst- 
kie członkinie aby był obecne, po 

są ważna sprawy do załatwienia, ł 
sarazem wybór adminLstracyi. — Za 

nieobecność kara podług konstytu- 

:yi. — Roz. Kania, prez.; Anna 

Braun, sekr. prot. 
Z MARYANOWA. 

— Przedroczne posiedzenie pań 
Królowej Jadwigi nr. IX Macierzy 
Polskiej dziś wieczorem o godzinie 
7:30. Wybór administracji na rok 
przyszły na porządku dziennym. — 

Obecność wszystkich koniecana. — 

Anna Schmidt, prezeska; Marya 
Rossa, sekretarka. 

z kaStowa. 
— Oddział 9Sty Macierzy Polskiej 

odbędzie posiedzenie przedroczne dzi 
:iaj wieczorem w sali zwykłych po- 

siedzeń. Obecność każdej członkini i 

fcażdego członka jest konieczną, po- 
a'eważ odbędzie się wybór admini- 

ïtracyi na rok 1918. — Józef P. 

?chroeder, delegat. 
BACZNOŚĆ! 

— Klub Kobiet Demokratyczny 
I6ej wardy ma swoje roczne posie- 
izenie dziś wieczorem o igodzińie 8ej 

w hali litewskiej św. Michał Arch. 

róg Wabansia i Paulina. Każda człon 

kini powinna by Cobecna, bo będzie 
wybór administracyi. — L. Kadow, 

irez.; M. Strelau, sekr. 

DROBNE OGŁOSZENIA 
NAJSTARSZA NAJWIĘKSZA 

Szkoła Języka Angielskiego 
1311 W. Chicago Avenue 

LEKCYE W DZIE$ I WIECZÓR. 
Lubomir G. Skaryszewski 

Właściciel 1 Nauczyciel. 

UWAGA! 
SzJiola Kroju i szycia, 

1286 Milwaukee ave. 

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

Z szacunkiem, A. Fijałkiewicz. 

Szkolą Angielskiego! 
Trzy miesiące $5. Zapisy do wieczornej 
klasy w poniedziałek, środę 1 piątek od 
7-meJ do lOteJ. Dzienna nauka w kât- 
dym czasie. Xnrotlowa Szkoła, 1152 Mil- 
waukee Λvf„ blinko IMvl*lon. 

DO wynajęcia pokoje. $1.35 tygod- 
niowo. 688 Milwaukee ave. 4 

POTRZEBA panów na mieszkanie, 
lub dwie panny. 721 N. Racine ave., 
4te piętro, front. 3 

DO wynajęcia skład na piekarnię — 

1653 N. Robey ul., obok składu rzeź 
niczego, pierwszorzędne miejsce dla 
Polaka. Cegła na piec bezpłatna od 
właściciela. Telefon Jrving 8038. 3 

MARYA Statkiewicz doświadczona 
akuszerka. 1031 Milwaukee ave., — 

róg Noble. Telefon Haymarket 5Ó73. 
23-26-30-3-7-10-14-17 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz 
kanie. 932 Noble ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1520 Superior ul., w tyle, na 

dole, od podwórza. 

DO wynajęcia 4 pokojowe pomiesz- 
kanie.' $12. — 1022 N. Western av. 

DO wynajęcia 7 pokojowe pomiesz- 
kanie z k^piclnil· $12. — 1117 N. 
Mozart ul. 

PkACA. 
POTRZFBA DOBRFGO Cllł-ΟΡΛΚΑ 
zgïosiC sïe no aïîm. dzienni- 
ka CHTCAGOSKIEGO. 

Potrzeba Górników. 
z familia lub samotnych, do węgla 
w Fleeming, Kentucky; wyłożymy 
pieniadce na przejazd. Bliższe ezcze- 

gły. 30 S. Canal ul. 2gie piętro 24 

POTRZEBA DZIEWCZĄT DO LEK- 
KIEJ .ASSEMBMKG* PRACY. — 

DOŚWIADCZENIE WYMAGANE. — 

JUSTRITE MFG. CO.t 2001 SOUTH- 
PORT AVE. 5 

POTRZEBA dziewczyny do kuchni, 
od 7:30 rano do 3ej popołudniu. — 

Niedziele wolne. H. Buhholtz, 2002 
W. 14ta ul., róg Robey. 3 

POTRZEBA mężczyzn i chłopców. 
Stała praca i dobra zapłata. 3242 
So. 50th ave., Cicero, 111. 3 

POTRZEBA operatorów do rozmaitej 
roboty przy żołnierskich spodniach. 
Także dziewcząt na .spécial' maszy- 
nie. Zgłosić się 14S2 Milwaukee av. 

2gio piętro. 3 

POTRZEBA fastrygarzy do prasowa 
nia kieszeni i operatorek na maszy- 
nie przy kamizelkach. Stała praca, 
dobra zapłata. Ecker, 2310 Armitage 
ave. 3 

POTRZEBA bartendra, który może 
być porterem. Tylko dobry człowiek 
z rekomendacją. Dobra zaplata dla 
odpowiedniego mężczyzny. 1732 W. 
ISta ul. < 1 

POTRZEBA DZIEWCZĄT OPERA- 
TOREK DO ROBIENIA NAKRYĆ 
DO KONI UCZYMY I PŁACIMY 
PODCZAS NAUKI SZYCIA. ZGŁO- 
SIĆ SIE ZARAZ. J. W. JOHNSON 
CO 1237 MACEDONIA UL., BLIS- 
KO WOOD I DIVISION. 3 

ι POTRZEBA 
50 MOLDERÓW 

Nowy furnico (startin#) Bench 
albo SqueezerMuiderôw 1 godzi- 
na jazdy od Chicago tramwajem 
10 centów. Od sztuki Molderzy 
zarabiają 4.00 do 7.00 dziennie. 

MALLEABLE CO. HAMMOND, IND. 

POTRZEBA drugiej kucharki. Keims 
Cafeteria, 926 Irving Park boui. 3 

POTRZEBA dwóch porterów. Keims 
Cafeteria, 926 Irving Park boul. 3 

POTRZEBA kobiety dó przebierania 
t>tarych szmat. 908 W. Chicago av. 

POTRZEBA portera do salonu. — 

Zgłosić się ΙμίΓΟ rano po godzinie 
8mej. 340 W. Van Buren ul. 

POTRZEBA do podbijania przy ko-- 

stumerskich spodniach. 1301 Larra- 

bee ul., 1 blok na północ, od Divi- 
sion ul. 5 

BEZPŁATNE STANOWE 
blUKO STRĘCZEN. 

(ILLINOIS FREE EMPLOYAIENT 
OFFICES) 

520 So. ilearborn etr. 
ma do rozdania tysiące zatrudnfon 
wszelkiego rodzaju robotnikom 1 r*e» 
uuéfciuikoui, tak mężczyznom jak i ko 

bietom. tak w Chicago jak 1 poza ml* 

•tein. Obsługa zupełnie bezpłatua tak 
dla pracodawców jak i dla poszukują 
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 8:80 

popołudniu. Telefoar Wabaafc 869· 

PRACA. 
1X)M na sprzedaż te składem ! mie- 
szkaniem do wynajęcia, przybory do 

salonu; w interesie 12 lat. 2329 N. 

Oakley ave. 3 

POTRZEBA 100 doświadczonych 1 

niedoświadczonych dziewcząt do sor 
towania „woolen clippings". Dobra 
zapłata. 1244 S. Union ave. Β. Co- 
hen and Sons. 5 

POTRZEBA mężczyzn do pakowania 
solonych ryb w kubełkach. P. V. 

Bright and Co., 148 W. Klnzie ul. 
4 

POTRZEBA do robienia podszewki 1 
dziurek przy surdutach. 2037 Wa— 
bansia ave., 2gie piętro. 3 

POTRZEBA ,,feeders" na .cylinder 
:utting i creasing presses" do pracy 
sv nocy albo w dzień. Chicago Fold- 
Ing Bo* Co., 2555 W. Taylor ul. 

POTRZEBA dziewcząt do myeia na- 

czyń. Godziny od 7ej do 4teJ. — $7 
tygodniowo i wikt, niedziele wolne. 
\lex Weiss and Co., 176 W. Adams 
al. 3 ι 

POTRZEBA" coreroom" 
iziewcząt w naszej fa- 
bryce 15th i Canal ul. 
Zgłosić się do departa- 
nentu pracy 

CRANE CO. 
lOth ul. & S. Kedzie Av. 
POTRZEBA chłopców. 2014 Waban- 
>!a ave., na dole. 

POTRZEBA 2 kelnerki i kobiet lub 
iziewcząt do mycia statków na noc, 
lobra zapłata. St. Paul Restaurant, 
3153 Ν. Calliornia ave. 

POTRZEBA .welted closere', doś- 
wiadczonych. 1357 N. Oakley boul. 

3 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
:orek przy damskich spódnicach i 
sukniach. Phillips and Co., 1258 Mil 
ivaukee ave. Zgłosić się w składzie 
lbraft. 

30tRZEBA starszego zręcznego czło 
vieka do salonu jako portera, mó-- 
viace-go po angielsku, pokój i wikt. 
{800 W. Ohio ul. 3 

30TRZEBA kobiety do pilnowania 
izleci. 10·56 Ν. Hermitage av., w tyl- 
îym domu. 4 

30TRZEBA do fastrygowania dziur 
)koło ramion, przy surdutach. K. 
Friedman, 1049 N. Ashland ave. 

POTRZEBA kelnerki. 1162 Milwau 
cee ave., róg Haddon ave. 4 

30tRZEBA starszego mężczyzny na 

nieszkanie. 1359 N. Paulina ul., — 

ront, na dole. 

POTRZEBA dziewcząt do czyszcze- 
lia przy spodniach. 1121 Milwaukee 
ive., wchód z Cleaver ul. 

POTRZEBA dziewcząt operatorek — 

)rzy damskich spódnicach, odsztuki 
ub na czas. Sears, Roebuck and 
:o., 4054 W. 12tą ul. 8 

POTRZEBA starszej niewiasty do 
ekkiej domowej roboty i pilnowania 
iziecka, $5 tygodniowo, dobry dom. 
Ogłosić się rano lub wieczorem. — 

2722 Haddon ave. 3 

jOTRZEBA doświadczonego polskie 
jo klerka przy sprzedawaniu trzewl- 
iów. Zgłosić się 4604 S. Ashland av. 

5 

rOTRZEBA maszyniarek przy męs- 
cich spodniach. 1101 N. Robey ul. 
óg Thomas uL 

^OTRZEBA młodej dziewczyny do 
ekkiej pracy u krawców, także wy- 
tończarek. Stała praca, dobra zapła- 
a. Zgłosić się zaraz Sideman, 2013 
,V. North ave. 3 

'OTRZEBA dziewcząt przeszło 16to 
etnich do robienia kenweeowych 
>rzod<5w do płaszczów. Stała praca, 
Lobra zaplata. A. Marks and Son, 
00 W. Jackson boul., 6te piętro. 5 

'OTRZEBA dziewcząt do pracy w 

ocy, przy sortowaniu. Dobra zapła- 
a, stała praca. 5700 W. 12ta ul. 

'OTRZEBA niewiasty do pilnowa- 
iia dziecka. 2248 W. 25ta ul. 5 

OTRZEBA dobrego balwierza. 978 
lilwaukee ave. 

Λ 
4 

OTRZDBA dobrego balwierza na 

wieczory, stale. 928 Will ul., wprost 
lilwaukee ave. 4 

OTRZEBA kelnerki. 1124 Milwau- 
ee ave. 

OTRZEBA kobiety do bawienia 
ziecka. 911 Hermitage ave. 4 

OTRZEBA chłopca. 1620 W. Dlvl- 
ion ul. 

OtRZEBA kobiety do prania. — 

610 W. Division ul. 

OTRZEBA kieszeniarek, symsarek 
maszyniarek do całych epodni. — l 

523 N. Ashland ave. 

OtRZEBA szewca. 4655% Broad- 
ay. ( 

OTRZEBA natychmiast .welted clo 
îrs' przy rękawicach. Klein Mfg. 
o., 2208 N. Western ave. 5 ; 

OtRZEBA kieszeniarek lub klesze- 
larzy przy kostumerskich surdu— 
ich. 1521 Walton ul. S. Cohn. 

OTRZEBA dziewcząt do szycia rę- 
;nie, do robienia podszewki, pra- i 
twników kieszeni 1 maszyniarek i 
•zy kamizelkach. Ecker, 2310 Ar- I ] 
itase ave. 6 1 

OtRZEBA kieszeniarek przy spo- i 
liach. 958 N. Ashland' ave., 4te 
ętro. 

OTRZEBA panienki za kasyerkę — « 

b buchalterkę, do zakładu foto- 
•afiizuego. 10*69 Milwuakee ave. 

ORZEBA kucharki do gotowania 
>lacyi w dnie powszedne, a obła— « 

5w w niedziele. 1041 Milwaukee 
re., lsze piętro. 

OTRZEBA do nauki prasowania na 

ijnsto. 2153 Milwaukee ave. 6 

.1 i. 

PRACA. 
POTRZEBA kostumerekiego krawca 

który umie robić spodnie i kamizel- 
ki. 2846 Milwaukee ave. 

POTRZEBA wykończarek przy spo- 

dniach. 1036 W. Van Buren ul., 4te 

piętro, blisko Centre. 

POTRZEBA doświadczonego czło- 
wieka do pakowania szmat. 1913 
Grand avo. 4 

POTR27EBA kelnerki do restauracyl. 
Musi mówić po angielsku. 1121 No. 
Ashland ave. 
• 
— ■■■ ■ l' 

POTRZEBA dośwladczoncvh kieeze- 
niarek przy kostumerski^h spod- 
niach. 616 W. Elm ul., 1 blok na 

południe od Division ul., blisko Lar- 

rabee. — 4 

POTRZEBA dziewczvnv lub nłewia- 

gty w średnim wieku do domowej 
roboty. Dobry dom. M. Miohaelson, 
3214 Crystal ul. Zgłosić się rano lub 
wieczorem. 

POTRZEBA mężczyzny do Janitor— 
skiej roboty i do pomocy palaczowi. 
Otis School — Armour str., i Grand 
ave. Zapytać się o ..Englneer". 

^ 

POTRZEBA śclegarek 1 do robienia 
kantów przy spodniach. 1811 Ellen 
ul., narożnik Wood, 3cle piętro, w < 

tyle. 

POTRZEBA dziewcząt do zawijania 
krzeseł. Zfcłoslć się 1025 W. Erie ul. 

4 

POTRZEBA stryperek i dziewcząt do 

nalepiania opasek. 1466 Milwaukee 
Eve. 5 

NA SPRZEDAŻ grosernia, koń 1 dwa 
v ozy. 1844 Ν. Ashland ave. 5 

I'ORZEBA do mycia naczyń. Nledzie 
Ιθ wolne. $8. — 2203 W. Madison 
ul. 

POTRZEBA dwóch doświadczonych 
mężczyzn jako .trucker i bailer' w 

hurtownym zakładzie szmat. 1355 
Sloan hi. 4 

DO wynajęcia dwa umeblowane ir°ko 
je, para ogrzewane. Humboldt S281. 

POTRZEBA bejśclarek kantów przy 
młodzieńczych surdutach. 1471 Mil- 
waukee ave. 

POTRZEBA maszyniarek do szycia 
podszewki I ręcznych dziewcząt da 
sztafirowania przy surdutach. Stała 
praca, dobra zapłata. 1624 North 
ave. 4 

POTRZEBA dziewcząt do zawijania 
„ingrai.n carpets" dobra zapłata, — 

stała praca, doświadczenie nie ko- 
nieczne. 4835 W. Chicago ave. 4 

POTR2JEBA doświadczonych dziew- 
cząt — kieszeniarek I do obcinania 
kieszeni przy spodniach. Olsen Mfg. 
Co.,* 1532 EIta?rove ave. 4 

KUPNO 1 SPRZEDAŻ. 
Wypożyczam Pieniądze 
—Na Pierwszy i Drupi Morpecz— 

KUPUJE M ORGE CZE. M)TY. 
TAKŻE KOMPAKTY. 

TEOFIL STAN 
1026 Milwankct Ατι. Telcfoi Moaroe 702 

MUSZĘ sprzedać meble z 5 pokoji ra- 

zem lui) osobno. $850.00 pianino za $210 
oraz Victrola i rekordy za $OU.OO 
używane tylko 9() dni. 3019 Jackson 
BlV(i., blisko Kedzle ave. 5 gr. 

POŻYCZKI. 
Ja robię pożyczki na drugi I trzeci mor· 
gecz w kilku godzinach po zawiadomie- 
niu. Tylko zgłoszenie przekona was, I* 
nasze raty sa najniższe w Chicago i na- 
sza metoda spłacania jest najłatwiejsza. 
Możecie spłacać w małych tygodnio- 
wych, miesięcznych lub rocznych «pła- 
tach. ARTHUR GREENE. 

1579 MILWAUKEE AVE. 
Pokój 300. Otwarte nrleesoraml· 

RZADKA SPOSOBNOSC 
Zmuszony do sprzedania ozdobne jak 

nowe meble, z pięć pokojowegro apar- 
tamentu za wielki bargaln, $125 par· 
lorowy garnitur $20. Najnowszego ety- 
lu meble do jadalni 1 sypialni, 2 ozdob- 
ne dywany, 3 obrazy olejne itd., także 
$525 fortepian z 25 letnią, gwarancyą, 
$115 1 $250 gramofon z wartościowymi 
rekordamy za $5ói Wszystko używane 
tylko 10 tygodni. Zgłoście się zaraz. —i 

Wam sio opłaci sobaczyó niema różnN 
cy gdzie mieszkacie. 

łtezydencya: 
1922 S. Kedzie Avenue. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków. —. 

1624 Wabanela ave. 3 

NA SPRZEDAŻ 3 automobile Limon· 
sine i do posyłek, w dobrym porząd- 
ku. Zgłosić się do Slndelars Garage 
4150 W. 13ta ul., narożnik Keeler 
ave. S 

Taniość z powodu 
2-óch interesów. 

Sprzedam 3 akry ogrodu, .dom byz- 
iitsowy, salon 1 restauracya, dwa 
mieszkania u g6ry, najlepsze miej- 
fce naprzeciwko bramy cmentarza 

ów. Wojciecha. Jestto kopalnia złota 
dla Polaka, słowaka, ^ _ ΛΛλ 
lub Czecha. Cena ..«pi/ e"UU 

iWartości 12.5,000.) 
fiotówkl $3000, reszta na dogodnych 
wannkach. Zgłosić się do ofisu: 

hruby & co. 
3462 Milwaukee Avenue· 
Na końcu linii tramwajowej. 

Na sprzedaż krawiecki interes w mie 
kie Paris, Tenn. jak najprędzej, — 

nożna zrobić $2000 rocznie. Jestem 
powołany do wojska. Po informacye 
(głosić eię 2205 W. Division ul. 3 

My Wyrabiamy ł Sprzedajemy 
National Cash Rpgietere· 
i Credit Filee 

Najniższe ceny. Mato 
niesięczne spłaty. Nie 
leżymy procentu. Pie· 
nienna gwaraneya. Sta 
■e reyistry reperujemy. 
srzerablamv, kupuje-' 
dv, sprzedajemy i za· 
nieniamy. 

A. C. MAC MAHOŃ AeeflV 
Tb« National Cm h Register Company 

72 Michigan Ave. Tel. Handelah 4UO0L 

3ABINETOWA maszyna Singer cał- 
kiem nowa nic nie używana za poło- 
wę ceny do sprzedania. 920 Herml- 
tage ave., 2gje piętro. # : 

MEBLE na dfcrzedai. 1620 W. Divi- 
łlon ul. I 

MLECZARNIA w polskiej okolicy 
tanio do nabycia. Zgłosić się do 

» * 
·*· 

^ 
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