
Kaprysy piorunów. 
Pioruny mają swoje „kaprysy." j 
Zajmujący ich szereg spisał 

Leon Brenner. który pracował w 

obserwatoryiim Manora i z ksią j 
żki jego przytaczamy niektóre 

wypadki. Otóż dosyć często ? !a- 

r; a się. że piorun zrywał z i*bra- 

n;a porażonej osoby części meta- 

lowe, np. guziki, odrzucał je da- 

leko. albo stapiał, nic wyrządza- 
jąc trafionej osobie żadnej szko- 

dy. Pewnemu wieśniakowi. t>ijr- 
ccmu wodę ze studni metalowym 
kubkiem, piorun wytrącił kubek 

z ręki. a pewnej kobiecie wyrwał 
z rak druty razem z pończochą. 
Innym osobom piorun wydzierał 
z kieszeni zegarki lub klucze, roz- 

dzierając kieszenie, ale nie uszka- 

dzając ciała. 
Zdarzały się wypadki, że pio- 

run zrywał z ludzi ubrania, na w fit 

obuwie. Ludzie przy tej sposob- 
ności częściej ginęli, ale czasem 

wychodzili cało. Wyglądałoby to 

r.a zmyślenie, gdyby nie było 
stwierdzone z wszelką stanowczo 

ścią. i tak d. 25 sierpnia 189T r. 

został zabity przez piorun major 
Jaineson koło Hulford House pod 
Guilfordem. Piorun rozdarł mu 

czapkę, spalił włosy, uszkodził 

prawą rękę, a wreszcie rozebrał 

go zupełnie, od krawatu aż do 

skarpetek j kamaszków. Podesz- 
V\ y były oderwane od kamaszków 

a skarpetki potargane, ale ubra- 
nie zostało zdjęte jakby przez słu- 

żącego. 
Inny wypadek zdarzył się we 

Francyi. koło Courcelles-les- 
Sens. Xa polu stały dwie dziew- 

czyny: 19 1. Filomena Escalbert i 

1. Adela Deluaffre, boko 44 

1. mężatki Leonv Legere. Nagle 
uderzył w nie piorun. Pani I-ege- 
re została zabita, obie zaś dziew- 

czyny padły ogłuszone. Gdy od- 

zyskały przytomność, spostrze- 
gły, że są zupełnie nagie. Nawet 
trzewiki, leżały daleko odrzuco- 
ne. Dnia 11 sierpnia 185·5 r. w de- ! 

partamcucic I laute-Saone piorun ; 
zciarł suknie z jakiegoś przecho- 
dnia, który padł be/, przytomno- 
ści, ale wkrótce przyszedł do sie- 
bie. 

W r. 1900 radca miasta Wonna 
cvi Mundorf na podmiejskiej po- 

siadłości swojej szedł za pługiem 
którym kierował. Zerwała się bu- 

rza i wtedy Mundorf powierzył 
pułg parobkowi. W chwili, gdy 
pułg przechodził z ręki do ręki, 
padł piorun. Iskra elektryczna 
wypaliła otwór w słomkowym ka- 

peWwzu Mundorta, przeleciała na 

szyję, którą oparzyła, rozdzicra- 
t jąc kołnierzyk, poczcm przesko- 
czyła na pług i przeszła w ziemię. 
Mundorf przy pomocy parobka 
zdołał pieszo dojść do domu i po 
kilku dniach miał się zupełnie 
dobrze, stracił tylko pamięć. Ta- 
robek opowiadał, że w chwili u- 

derzenia piorunu, uczuł jak gdy- 
by bardzo silny policzek. 

Zwykły piorun tak szybko d/.ia 

ła. że rażony nim nie zdaje sobie 

nawet sprawy z tego. co sic 

dzieje. Natomiast piorun kulisty 
jest przerażający. Zjawia się w 

kształcie kuli, wielkości sporego 

jabłka i odbywa dziwaczną wę- 

drówkę, wybuchając wreszcie z 

siłą. wofoec której najsilniejsze 
bomby są niewinną zabawką. 
Wander opisuje w następujący 
sposób taką kulę: Podczas gwał- 
townej burzy znajdowałem się na 

folwarku w gminie Bougnon 
(Deux-Sevres) z dwojgiem dzie- 

ci od 12 do 13 lat życia. Dzieci 

przed deszczem schroniły się w 

drzwiach stajni, w której znajdo- 
wało się 25 sztuk bydła. Przed 

stajnią rozciągało sic podwórze 
aż do sadzawki, odległej o 20 

metrów, nad którą rosła topola. 
Xagle na szczycie topoli zjawia 

się kula ognista, wielkości jabłka 
która spływała po gałęziach, a 

wreszcie wzdłuż pnia dostała się 
na ziemię. Toczyła się potem po- 
woli przez podwórze, iak gdyby 
szukała drogi pomiędzy kałuża- 

mi. W ten sposób zbliżyła się do 

wrót stajni, gdzie stały dzieci. 
fcdtio z nich dotknęło kuli stopą. 
Natychmiast nastąpił straszny; 

wybuch. Dzieci padły na ziemię. 
Sądziłem, że są zabite, tymcza- 
sem nic sic im nie stało, nnto- 

miast w stajni zginęło 11 sztuk,\ 
bydła. j 

REKRUTACYA DOAR-j 
MII POLSKIEJ WE 

FRANCYI. 
CENTRCM N. 2., KWATERA CLO- 

WNA 1327 AI GŁ8TA IL. TfîLEfON 
HAYMARKET 1597. 

Κ. *1. Wieehecki, (Oficer Rekrutacyj- 
ny; Włady sław Brzozowski, Organiza-- 
tor; Max Szubert, Sierżani. 

LEKARZE: 
Dr. A. Pietrzykowski, 860 ^ilwaukee 

ave., Monroe .1311. 
I>r. L Snimkowi-łd, 1401 W. Huron st., 

.Mouroe 580ο. 
Dr. Η. Klarkowski. 1952 Evergreen av., 

Humboldt 9354. 
Dr. A. Baleerzak, 1053 Milwaukee ave., 

M*nroe 3354. 
STACYE REKR1TAC VJNE. 

1. DZIELNICA TRÓJCOWA: 
Kwatera Związku Wojsk Polskich. 

1114 Milwaukee ave. 

W. J. Andrzejewski, Sierżant. 
2. SOI TH CHICAGO: — ! 

Adm. „Polonii", 8723 (onwweiria J j 
ave. Tel. So. Chicago 2331. 

F. Olech, sierżant. Telefon 639. , 

A. J. Bloch, zastępca. 
LEKARZE : 

Dr. R. Lenard, 8460 Burley ave. Tele- 

fon So. Chitago 501. 
Dr. J. Stefański, 8408 Burley avenue, 

trlefon Se. Chicago 1159. 
3. DZIELNICA BRIDGEPORT: 

3135 S. Morgan st., Telefon Dro- 
ver 4319. 

S. Baliński, sierżant. 
Dr. M. C. 0»y, 1§01 W. 32 streeł, 

Drover 9731. 
4 DZIELNICA KENSINGTON, — 

PI LLMAN. W. PI LLMAN. 
118th and Indiana ave. 

Jakól) Bzdek. 
I>r. Łazarski, 11112 S. Mk-higan 
avenue. ί 

5. TOWN OF LAKE: — 

Sala Słowackiego 17#0 W. 48 st. 
A. Miller, sierżant. Telefon Yards 

2830. 
Dr. F. J. Lownik/1300 W. 18 ul. 

6 SI Β CENTRCM NO. 2, NA LAKÉ 
CO., IND., GARY, IND.: — 

J. Chojnacki, sierżant, 1706 Broad· J 
way. Telefon Gary 516. 

Dr. J. P. Stawicki. 
7 Ε AST CHICAGO: — 

5001 Barîns ave. Telefon 443. — 

.lan Krupa. 
8 H AMMOND, INDIANA : — 

Józef Świerczek, sierżant, 716 Hoh 

n;an ul. Tełefon 509. 
Dr. R. O. Ostrowski. 

9 WHITING, INDIANA: — 

993 Charge ave., 

Jan Tokarz. Telefon 218. 

10 INDIANA HARKOR. INDIANA: 
3715 Cedar st.. Telefon 903. 
M. Λ. Krajewski. 
Dr. L. Ostrów «-ki. 

1 

ν» 

Kara Boża Idzie 
Przez Oceany. 
Powieść osnuta na tle sto- 

sunków polskich w Amery- 
ce, napisał nader interesu- 

jąco H. Nagiel. W broszurze. 

Cena tylko 
50 centów. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
, 1+57 W. Division ul.Chicago 
-\ r 

rt> w· 
mRSAYlKGS STAMPS 

ISSUED DY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Oszczędzajcie i poży- 
czajcie swe oszczęd- 

ności 
RZĄDOWI 

On potrzebuje je teraz! 

Wy będziecie je po- 
trzebowali po wojnie. 

KUPUJCIE 
WOJENNE ZNACZKI 

OSZCZĘDNOŚCI 
PORĘCZENIE RZĄDU 

STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH 

Przynoszące 4% doli 
czarny kwartalnie. 
Możecie rozpocząć 

z Dwudziestu pięciu 
centami kupując 

„U.S.Thrift" znaczek. 
Wasz poczmistrz, wasz ban 
kier, wasza gazeta i dużo 
ionycb agentyi opowie 

wam o nich. 
ZOBACZCIE JE! 

JESTTO WASZYM OBO- 
WIĄZKIEM! 

ONE UCHRONIĄ WIELU 
OD ŚMIERCI 

ONE WYGRAJĄ OBECNĄ 
WOJNĘ! 

11 HEGEWISCH, ILL.: — 

13329 Brando:) ave. 

T. lîorowiak, Tel. Hejçewisch 9617. 
12 IURNHAM, ILL.: — 

3(M» Grand ave. 

•I. Swartz. 
13 DZIELNICA WOJCIECHOWO:— 

1649 W. 17 ul.. iiAjirxeeiw kościoła 

ś\v. Wojcierha. 
Ignacy Kra»»*, sierżant. Tel. Canal. 

LEKARZΚ: 
I)r. Κ. Napferalski, 1659 W. IS ulica. 

Dr. A. Czaja, 1639 W. 18fa ulira. 

11 HOCKFORD. ILL.: — 

242 Buckbp? sf. Trlcîon Γι7Ί7. 

Wojciech .lana. 
15 DZIELNICA A VON l)A LE: — 

2946 Milwaukee ave. 

Edward Marczyński. 
16 CHICAGO HEIGHTS. ILL.: — 

Sala parafialna 15 i Poriland av. 

S. Wróblewski, Telefon Chicago 
Hcights 590. 

17 LASALLE, PEKC, DEPCE, O- 

GLESBY: — 

501 St. Marks Pl., Peru, III. 
August Turczyn, sierżant. 

i KRÓTKIE NOTATKI MIŃSKIEJ 
RÓŻNI'] WIADOMOŚCI MIEJSKIE. 

— W sobotę sicdm osób. a wczoraj 
cztery osoby umarły wskutek dla po- 

wodów związanych z mrozem liii> śnio- 

życij. Niezliczona liczba osób odmro- 

ziła sobie palce u rąk i nóg. uszy i no- 

sy. Z lyeb co uiuarli. niektórzy prze- 
mrozili sio. i"»' pośliznęli się i od- 

nieśli fatalne rany. inni wreszcie wy- 

ixerpali si»· przy wydobywanu się z 

głębokich zasp. <"o wpłynęło fatalnie na 

ich serca. 

— Wystawa żywnościowa, która się 
wczoraj zakończyła w Collseuni była 
wielkim sukcesem, pomimo niesprzyja- 
jącej pogody przez cały tydzień. We- 

dług urzędowego raportu 102,721 osćb 
zwiedziło wy sta wę. 

— Nowy proces przeciw b. szefowi 
Healeyciuu będ;;ie oparty na zezna- 

niach i>olicyanlów. iż b. szef otrzymał 
$3.200 za awansowanie 11 sierżantów 

na poruczników w lijwu r. lOltf. O.świad 

ezenie w tym sensie wydał wczoraj 
prok. stan. Hoyne. W akcie oskarżenia, 
przyjętego przez ławę sędziów wielko- 

przysięgłych, jest kilkanaście zarzutów. 

Γ. Hoyne na i>odstawie każdego z nich 

może Heuley'etuu wytoczyć oddzielny 
proces. 

— Franciszka Parker. 11 stoletnia u- 

ezeniea w szkole publicznej Koźmiń- 

skiego, znikła wczoraj wśród tajemni- 
czych okoliczności z domu pur. SIS 

Hyde Park Iîlvd. Dziewczę jest sieroty. 
Mieszka u ciotki. Wczoraj wysłała jq 
ciotka do rogu po prazete i już więcej 
nie wróciła. 

— W bójce i strzelaninę w restau- 

ra ey i I)a re Deu, pnr. 1807 Van Buren 

ul., wczoraj trzech zabijaków postrze- 
liło niebezpiecznie dwóch innych go- 

ści. Zabijacy uciekli. Postrzeleni nazy- 

waj# się: E. Tierney, 722 S. Robey ul. 

i J. C'arroll. 11)00 W. Harrison. Zabija- 
cy ubliżali gościom, co doprowadziło do 

kłótni i strzelaniny. 

ÎRucii w Towarzystwach. 
ZE STA ΝIS LA WC IWA 

— Dwór Pułaskiego No. 4S2 Z 

K. L. ma regularne posiedzenie Ju 

tro We wtorek, lógo stycznia, o so- 

izinie 8mej wieczorem, w haft zwyk- 
łych pasłedzeń. Owocność wsry?tkkli 
członków pożądana, gdyż są. ważi»e 

=prawy do załatwienia. — Albert 

Drzecliowski, Nadłeśtaiczy. 
— To w. Perla Maryl gr. 1Γ>2 S. P. 

iv A. odbędzie posiedzenie w ponie- 
Jziałek, 14i?o stycznia, w hali nr. 3, 
a godz. pól do ósmej wieczorem. — 

Wszyscy są proszeni o przybycie, bo 

adbfdzîc się wybór nowej administra 

cvi. — Helena Stanisława, prez.; Ma· 

ryanna Gostomska, sekr. prot. 
Z TRÔJCQW*. 

— Tow. św. Wawrzyńca gr. 49 S. j 
P. w A. odbędzie roczne posiedzenie 
we wtorek dnia logo stycznia. Obec- 

no?· 0 każdego członka jest pożądana 
z powodu iż się odbędzie instalacja 
nowej administra cvi. Za nieobecność 

kara. — Waw. Marnlewski, prezss; 

Waw. Styburski. sekr. prot., 1032 N. 

Marshfield ave. 
— Macierz Polska oddział 66 Św. 

Weroniki odbędzie roczne posiedze- 
nie we wtorek 15go stycznia, o go- 

dzinie 7:30 wieczoreUi. w bali śś. Mło 

dzianków. Zarazem odb^dzi? s;·? in- 

stalacya »owej 'administraryi na rok 

przyszły. Każda członkini raa być o- 

betna. ponieważ są ważne sprawy do { 
załatwienia. — Mary a lmbiorska, j 

prez.; Ant. Kolesińska. sekr. prot. 
baczxoSO: 

Tow. Matek dla dzieci — o .'lar 

wojny w Polsce, będzie miało swe po ι 

siedzenie regularne dziś, w ponietizia i 
lek. d. 14go stycznia, o godz. 2ej po ] 

południu, w sali Związku Polek. — 

Sekretarka. 
Ti 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 

domość iż najukochańszy mąż 
m6j i ojciec misz 

Ś. P. 
Józef llarańskj 

po długiej chorobie, pożegnał 
się z tym światem, opatrzony 
św. Sakramentami, dnia 12go 
stycznia, 1918 roku, o Rodzinie 
lszej popołudniu, przeżywszy 
lat 55. 

Pogrzeb odbędzie s!.ę we wto- 

rek. dnia lógo stycznia, o godzi- 
nie 0tej rano. z domu żałoby p. 
nr. 1S13 Rice ul., do kościoła 
śś. Młodzianków, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Aniela Parawska, żona; wraz 

z całą familią. 

η 

Zawiadamiamy krewnych 1 

znajomych, iż. w pierwszy rocz- 

nicę imiercl 
Γ. 

Η KM·; W JAMCKlfcJ 
odbędzie pif żałobna Meza >■*'. 

we wtorek, dnia 15*ο Btyczn.a, 
1 ! 18 roku, o godzinie Smej ra- 

no. w kościele sw. Jadwigi, prz ; 

Webster i Hojne ave. 

W ciężkim żalu pogrążeni· 
Wojciech i Julianna Janiccy, 

rodzice; uraz 7. cnłą rodzina.^. 

DROBNI- OGWSZENiA 

Szkolą Angielska! 
Każdemu w Chicago 

wiadomo żc tylko u nas 

wyuczy się pod gwarancyą 
gruntownie i płynnie czy- 
tać, pisać i mówić po an- 

gielsku w najkrótszym cza- 

sie albo nie zapłaci ani je- 
dnego centa 

Nowy Wieczorny Kurs 
(PocząlkoAtj i wyszej Klasy) 

rozpoe/Λ na my 

w Poniedziałek, dnia 14 Stycz. 
Trzy miesiące $5. Więc 

skorzystaj ze sposobności. 
Jedyna, odpowiedzialna 
najstarsza, największa i u- 

znana za najlepszą: Naro- 
dowa Szkoła 1152 Milwau- 
kee Ave- 

Otwarta we dnie i wieczorami. Zapiły do 

wieczornej kiasy w poniedziałek irodf i piątek. 

DO wynajęcia skład. 193 4 W. Supe- 
rior ul. 

DO wynajęcia miejsce dla modelarzy 
Pattern makers, elektryczne maszy- 

ny i parowe ogrzewanie. 1326 West 
North ave. Brzezlûekl. 14 

NAJSTARSZA NAJWIĘKSZA 

Szkoła Języka Angielskiego 
1311 W. Cîilnifo Arenm 

LEKCYE W DZIEŃ I WIECZÓR. 
Lubomir G. Skaryszewski 

Właściciel ł Nauczyciel. 

POTRZEBA panien na mieszkanie. 
3cie piętro. 1367 Milwaukee ave. 

ORGANISTA zdolny, młody, żonaty, 
poszukuje posady zaraz; łaskawe 
oferty proszę nadsyłać pod adres — 

717 E. 24ta ul., Erie, Pa. Stanisław : 

Markowski. 15 { 
■ 11 ι 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- I 
nie. 2gle piętro, front. 1502 Division j 
Û I 
POTRZEBA mężczyzny na mieszka- ' 

nie. J32 Noble ul. 

PRACA. 
roTKziTOA normcrro chłopaka 

1 

ZOl-OSU' SIC DO 4DM. JiW»Nl· 
KA CKTCAGOS KIEGO. 

POTRZEBA JO doświadczonych ko- 

Met do przebierani* szmat. Stała 
praca, dobra aa płata. 1820 W. 14 ta 

ul. P. Goldman. XXX 

Potrzeba Górników. 
do węghi w Kentucky z famiHą, lub 

eamotwyeh. PTceJezd dermo po 2cJ* 
miesiącach pracy. Ofie darmo. Bliż- 

sze szczegCfy 30 So. Canal ul., Zgł« 
piętro. 

"* 

POTRZEBA doświa<łczony<*h dei«w- 

rząt do ubierania kapeluszy, zaraz. 

416 S. ôth ave. 14 

POTRZEBA operatorek przy dam-1 
ski: h słomianych i atłasowych ka-' 

pelaszacb. Michigan Hat Works, 56 

E. Randolph ul. 14 

POTRZEBA doświadczonego ,bailer' 
w składzie starych rzeczy. F. Gold- 

man, 1S20 W. 14la ul. 15 

POTRZEBA dziewcząt l&to letnich, 
lub starszych w fabryce płaszczów.— 
Percival Β. Palmer and Co., 367 W. 
Adams ul. 17 

POTRZEBA wykończa rek, fastryja- 
rek i do szycia ręiznie przy dam- 
skich płaszczach i kostyumacii. — 

Percival Β. Palmer and Co., 367 W. 
Adams ul. 17 

POTRZEBA .piecerc' kieszenlarek, 
.double needle' operatorek do azy~1 
cia na maszynie przy rządowych spo- 
dniach. Stała praca. Zgłosić się — 

1 482 Milwaukee ave.. 2głe piętro. 14 

POTRZEBA doświadczonych prasow 
ników na czysto przy damskich ża- 
kietach. 154G Emma u!., l&ze pię- 
tro, w tyle. 14 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do pracy do przyszywania guzi- 
ków przy damskich żakietach. — 

1Λ46 Emma ul., lsze piętro, w tyle. 
14 

POTRZEBA prasownika na czysto 
przy męskich surdutach. 1551 Tell 
Pl. 
——M II Ι» 

POTRZEBA do mycia statków i do 
szorowania podloni, niema roboty w 

soboty i niedziele. $S tygodniowo. 
Clancy's Cafeteria. 722 Sherman ul. 
bliiko Polk ul., pomiędzy Weila i 

I^aSalle ul. XXX 

POTRZEBA kobiety do erorowania, 
Dia rano do 5tej popołudniu, ..floor 
girl" ,ma rano do 4tej popołudniu. 
1207 X. Dearborn ul. 15 

PORTER. 
Ftoln i Tsca dla trzeźwego, rzeteln"Pi 
człowieka. Musi mieć dobre świadec- 
two. 
HART, SCHAFFNER AND MARX, 

24 S. Franklin ul. 

POTRZEBA dziewcząt operatorek 
przy sukniach. Broadway Gamient 
Co.. 1306 Milwaukee ave. 16 

POMOCY W PRACOWNI FURDU- 
TÔW. 

Potrzeba do wykończania Mirdutów. 
TUE KO VAL TAILORC. 

731 S. Fifth ave. 16 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
dziurek .teków. przy paltach j rzysz- 
rzenia spodni. 21.">S N. Robey ul., 
róg Webster ave. 

POTR7TKBA kieszenłarzy do robienia 
jodszewki. do steplownnia kantów, 

maszyniarzy do różnej pracy przy 
wojskowych surdutach. 1S 1 ô W. Di- 
vision ul. 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
na speeyalnych maszynach przy spo- 
dniach i wykończarek .1331 Moor- 

man ul., 1 blok na południe od îver- 
sona. 15 

POTRZEBA regiatrowaijçijfo apteka- 
rza albo asystenta. Dobra zapłata. — 

Apteka Kgzłowskiego, -1800 Loomis 
ul. 15 

POTRZEBA dziewczyny do mycia na- 

czyń. 134S W. Division ul. 

POTRZEBA praczki u młodych lu- 
dzi. 2312 Augusta ul. 

POTRZEBA 500 mężczyzn do rąba- 
nia lodu. $2.75 dziennie — blisko 
miasta. Podróż zapłacona. Sam Cura- 
mings, G13 W. Madison ul. 19 

POTRZEBA operatorek do kenwe- 
sowych przodów przy surdutach. — 

Stała praca, dobra zapłata. 913-921 
Van Bureu ul. le 

POTRZEBA CHŁOPCÓW I DZIEW- 
CZĄT OD 14 DO 10 LAT IΚ) NAl KI 

KRAWIECTWA. PŁACIMY POD- 
CZAS ΧΑΓΚΙ. B. KITPPKXHE1MER 
AXD CO., 414 S. MIAXKLIX IL. 

14 

POTRZEBA doświadczonego rze^ni- 
ka do stałej pracy, tylko trzeźwy 
człowiek niech się zgłosi. 1030 Mil- 
waukee ave. 17 

POTRZEBA wykończarek przy suk- 
niach. Dobra zapłata. Bcnj. R. Ross, 
1231 N. Ashland ave., budynek * 

t.. ł u. 2 2 

POTRZEBA dziewcząt w pralni Ndo 
..mangle" pokoju i „shakere". Der- 
by Laundry Co., 220 W. Ontario ul. 

14 

BEZPŁATNE STANOWE 
lilDHO STRĘCZEN. 

(ILLINOIS FREE EMPLOYAIENT 
OFFICES) 

52(i Ho. l)enrborn itr. 
im do rnu)inl> ty^ce rs(rudal«| 
wszelkiego roUzaJu robotnikom 1 ru· 
mieślnłkom, fak inęzczyznom Jak I ko 
Metom. Uk w Chicago jak I poza m la 
ctem. Obsługa zupełnie bezpłatna tak 
dla pracodatreów Jak 1 dla pwtnknją 
cych pracę. Niema żądnycb zatargów 
robotnica ch w miejscach, gdzł· te I 
biuro stręcay pracę. Zgłaazać moi 

na pod powyiszytu adresem osobiście 
•d eodai»> I rano d· 4 popotudnlM, 
albo telefonować od 7 rano do 5:30 

popołudnia. Telaiont Wakûk Md· 

PRACA. 
POTRZEBA dziewcząt do fabrycznej 
praey. $9 na początek. dobra apoeob- 
η ość do awansu. Lfnkman and Co., 
327 X. Wells ul.. Ctc piętro. 

POTRZEBA strypcrolk tytoniu. 1218 
So. Racine ave. 19 

POTRZEBA formanki doświadczonej 
przy wkładaniu kartek (fiłłtng 
carde). 4te piętro. Imperial Metbod 

312 W. Madison ul. 

POTRZEBA dziewcząt 14to do 16to 

letnich do lekkiej fabrycznej roboty. 
Imperial Méthode, 312 W. Madison 

ul., 4te piętro. 

POTRZEBA wykończarek przy dam- 

skich sukniach, stała praca, dobra 

z-p4ftta. Selden Bro-., 1301 Milwau- 
kee ave. 15 

POTRZEBA do szycia ręcznie, przy- 
szywania guzików i wykończarek — 

przy spódnicach, stała praca. Kabn 

and Rośonthal, 1714 W. Division ul. 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

fabryce pudeł papierowych. C. F. 
Woltt and Sons. 153 W. Ohio ul. 

19 

POTRZEBA pomocnika piekarzowi. 
Zgłosić się do: 12Θ7 N. Dearborn 

ul. 16 

POTRZEBA dobrego portera, mówią- 
cy dobrze po angielsku 1 Jako tło- 
macz do oflsu doko~a. Zgłoszenia li- 
stownie ppd numerem Βοχ 3Θ7 —· 

Dziennik Chlcegoski: podajcie pen- 

syę źądanaą. 

"OTRZEBA balwierza na stałe, ża- 

ru ? 550 Blackhawk ul. 

POTRZEBA dziewcząt do obcinania 
r.t:ll, 1523 N. Ashland ave. 

POTRZEBA prasownlków przy spó- 
dnicach ł sukniach. Nathan Alexan- 
der, 1507 W. Division ui. 

POTRZEBA kobiet do fastrygowania 
dziur około ramion przy surdutach. 

1019 X. Ashland ave .. 2gic plgtro. 

POTRZEBA kobiety do restauracyl. 
1124 Milwaukee ave. 16 

POTRZEBA maszynlarek lub maary- 

nJarzy do szycia całych spodni. 1540 
N. Ashland ave., Szemplińskl, 16 

POTRZEBA ściegarek przy surdu- 

tach. 1521 Milwaukee ave. 15 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

wieczory, soboty i niedziele. Dobra 

zapłata. 1911 W. 47ma ul. 

POTRZEBA mężczyzn do pracy na 

podwórzu starego żelaztwa. Dobra 

zapłata. Zgłosić się Pohn Bros. 

Scrap Iron Co.. 1408 Cortland ul., 
blisko Southport. 15 

POTRZ-EBA dobrych kieszenlarek 
lub kleszenłarzy przy surdutach. — 

1049 X. Paulina ul. 15 

POTRZEBA dziewcząt 16 do 18 let- 
nich do .assemble" lekkiej elektry- 
cznej prscy. $8 na początek, dobra 

sposobność do awansu dla chętnych, 
Standard Elcctric Mfg. Co., 216 X, 

Clinton ul., 6te piętro. 

POTR/łEBA chłopców przeszli 16tc 

letnich do lekkiej iabryc/.noj roboty 
Frank W. Williams Co., 11.» W. Tay. 
lor ul., blisko Western ave. Ii 

POTRZICRA dziewcząt rlo wjci.jgania 
fastryg I mężczyzn do pm?ówanl? 
szewków na kieszeniach. 1648 Had 

don ave., 4te piętro. 
POTRZEBA chłopców do drukami 
do wyuczenia się drukarstwa. 115 Ε 
.South Waler ul. Cornell Press. 1C 

POTRZEBA kobiety do sortowanii 
szmat. 1214 Leavltt ul. H 

POTRZEBA 2 pokojówki. ZgłogH 
się do gospodyni. Hotel Bismarck 
179 W. Randolph ul. H 

POTRZEBA dziewcząt do szycia rę-· 
cznie ,arrow heads*. doświadczeni» 
potrzebne. Stalą praca. Cobn, Baei 

and Berman 172 W. Adams ul. H 

POTRZEBA kobiet do zabierani! 
pracy do domu do szycia na maszy 

nie. Stała praca, dobra zaplata. — 

Royal Mltten Mfg. Co., 2222 W 
Harrison ul. li 

POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn do czyszczenia okien. Chicagc 
Cleaning Co.. 62 W. Washington ul 

lf 

POTRZEBA wykończarek przy suk- 
niach. Goldstein Bros., 1232 X. Pau- 
lina ul. 14 

POTRZEBA doświadczonego porte- 
ra do składu — musi mleć dobre re- 

komendacye. Zgłosić się do Geo. Ε 
Friend. 12S2 Milwaukee ave. 14 

■JB TH >li Ί1 

POTRZEBA 
ΠΟ MOLDKRÓW 

Nowy furnłce (startinjr) Bench 
albo Som ezerMo.derów 1 £<xl,ii- 
na jawy od t'hieayo tramwajem 
10 centów. Od ez tu li i Moldetvv 
zarabiają 4.00 do ".00 dziermie. 

MALLEABLE CO, HAMMOND, IND. 

KUPNO I SPRZEDAŻ. 
KANARKI do sprzedania, dobre śpie 
waki. 2131 W. Chicago ave., 2gł« 
piętro, front. 14 

BALWIERNIA na sprzedaż w pol- 
skiej okolicy. 2824 Archer ave. 

8-10-14-16 

M y Wy rabin my 1 Sprredajemy 
National Cash Rctfistere 

i ( redit riiee 
Najaitote ceny. M»tf 
miesięczne spłaty. Ni« 
liczymy procentu. Piś- 
mienna jf* arancy a. SU 
re registry reperujemj 
przerabiamy, kupuje- 
my, eprzedajemy i » 
mieniamy. 

A. C. MAC MAHOŃ Agent 
Tb· Kation·! Ckih Rcfclitrr fon>p«ay 

17· .M Ich lun η Ave. Tel. Iliinriotoh 4MD, 

BALWrERNIA na sprzedaż. 636 N. 
Ashland ave. U 

SPRZEDAM pie-c I garnitur parloro- 
bvç ż*dan$. 1063 N. Wood ul. 

BALWIERNIA na sprzedaż trzy krze 
słowa, tanio, z powodu wojskowości 
Adres w adni. Dziennika ChicagoskU 
*o. 

M 

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
Wielkości 15x19 cali, za 75 centów. 

wykonany w zakładzie drzeworytnlczym Stanisfawa HrtnKi^wieza w νΚ»Γ3ϊ«ν·ΙΒ. ν ιτ^ιυνκ· 

kcyl tej pierwszej wiernej, wielobarwnej, «lynnego a tak całej Polsce drogiego Obrazu Czę- 

•tochowskiesro— wypada nam rozpisać się obszerniej, zasługuje oo bowiem *e wszech miar 

na takio omówienie ze względów wysoko artystycznego wykonania, przynoszącego zaszczyt 

i chlubę drzeworytni p. Hanłciewicta, nadto zaś pragniemy na publikacyę tę zwrôeié uwa^s 

jak najszerszego ogółu rodaków. Powiedzieliśmy, źe pierwsza to wiema wielobarwna repn> 
i-fA—.n nafttadaUfrnr tvllto iednobarwne litografie i druki, wierna zad 

Zgłaszać się do biura 

DZIENNIKA. CH1CAGOSK1EGO 
1457 W. Division uL Chicago, 111. 

«e: 

α 
it 

SFECYALNA OFERTA 
Poniżej podajemy kilka książek nader interesujących, po bardzo 

zniżonej cenie, lecz tylko na krótki czas. 

CZY PIEKŁO ISTNIEJE, Filozoficzno-Apologetyczna Rozprawa. 
FAŁSZYWE RUBINY I SZAFIRY 

$100,000 W Zl^OClK, wolny przekład z angielskiego. 
KAPITAN SEIDEL DETEKTYWEM, powieść bardzo interesu- 

jąca dla młodzieży, także ala dorosłych. 
Wartość książek 45 centów; jeżeli zgłosicie się zaraz specyalna 

cena na kilka dni tylko 20 centów 

Admin stracya Dziennika Chicagoskiego 
1455 1457 W. Division St. 

Oepartnniont M. CHICAGO. ILI S 


