
KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 

Bandyci, ukryci w koryt**"**1 P*· 
121 W. Ohio ul., napadli na T. Carpoea 
i "zabrali mu walizkę, zawierającą 9tr 
300 Obawiając sic pościgu. l>óz- 
niej porzucili walizkę za domem pur. 

121 W. Grand ave. Znajdowało się w 

□lej $1.119- Carpos jest kolektorem dhi 

braci Rakllos. którzy mają szereg re- 

itauracyi. Wracat z pieniędzmi do biu- 

ra braci, które znajduje się w* budyn- 
ku. w którym go napadnięto. >la ranę 

<ν1 kuli rewolwerowej. Rabusiów do- 

tychczas nie znaleziono. 
Miasto 1 hicago nie płaci *l-« »*· 

pxtolnv pt.cy.pw o'»»"»1» "Τ; Rvła to kaczka dzieunikarska. 
nie wolno płacić więcej niż $2 50 na 

ilzieft. 
_ za inicvatywa ald. Kostnera wcio 

•aj rada miejska uchwaliła. ażeby dzleû 

dzisiejszy był oficyalnie Dniem l su- 

wania Śniegu l wzywa wszystkich oby- 
wateli 1 dzieci szkolne, ażeby w swej 

pracy nic ustawali nad rugowaniu zasp 

l wałów Śnieżnych. 
— Koroner Hoffman obłożył aresz- 

tem ciało H. F. Miles'a w chwili, gdy 
jo wkładano na pociąg na dworcu 

I)earbom. Miles umarł w środę wsku- 

tek wystrzału rewolwerowego. Zezna- 

wały na oględzinach żona Milesa i jej 
siostra. Przysięgli koronera wydali wy- 

> rok samobójstwa. O dalsze śledztwo 

prosiła pani Nancy Miles, matka zmar- 

łego. Ciało miało być wysłane do In- 

dianapolis. Dr. Springer, lekarz koro- 

nera. poinformował koronera, że rany 

Miles' nie mógł sobie sam zadać. 
— Na wczorajszej sesyi rady miej- 

skiej przedłożoue zostały dwie reiplu- 
eye, które mają na celu wyznaczenie 
RUm na zapłacenie kosztów lekarskich 

strażakom pokaleczonym przy pełnie- 
niu swych obowiązków. Strażacy Są 
Jedynymi funkeyonaryuszami miejski- 
mi. których po nnuOszema po«l tym 

względem traktowano. 
Kilka ordjnansów wniesiono, pro 

ponnjących ponownie zaprowadzenie w 

ratuszu eledmiogodziuuogo dnia pracy. 
Dla oszczędności zapro^dzono przed 
kilku tygodniami oś m godzin pracy. 

Następne posiedzenie rady miej- 
fklej Odbędzie się dnia 28-go 1». m. Λν 

międzyczasie komitet finansowy będzie 
pracował nad budżetem. Ażeby mu dac 

wszelki czas. Inne komitety także się 
wstrzymają od posiedzeń. Kontroler 

Plke przedłożył swe obliczenia na rok 

bieżący. "Wynoszą one $23.946,000. O- 

blleżenia zniżono o $538,000, gdyż do- 

chody mają być mniejsze o tę sumę. 

«śledztwo finansów miejskich ma 

i>yC przeprowadzone wspólnie przez in- 

westygatorów „Bureau of Public Kffi- 

ciency" i „Building Trades Council". 
__ Ald. Toman i ald. Woodhuil wnie- 

βΐΐ ordynanse antikabaretowe. 
_ Ald. Culierton znów zaatakował 

policyę. Domaga się odpowiedzi, ilu 

jest szefów i dlaczego wszystkie rozka- 

\f ni© W wykonywane. 
Burm. Thompson zamianował eks- 

burmlstrza C. Π. Harrisona i ald. R. 

H. McCormicka członkami miejskiej 
komlsyi zachęty eztukl lokalnej. 

Vldermani Michaelson, Woodhull, 
Adamkiewicz, Culierton i Home są ko- 

mitetem, który ma rozpatrzeć sprawę 

budowy nowej zagrody dla psów, na co 

otrzymano $10.000. 
j. B. Forgan doniósł, że miasto 

złożyło $132.354 na ofiary katastrofy 
w Halifax. 

Przyjęto przychylnie rezolucję w 

«;>r*wle odbudowy zniszczonych miast 

we Francyl staraniem obywateli m. 

ł i ca go. 

REKRUTACYA DO AR- 
MII POLSKIEJ WE 

FRANCYI. 
CENTRUM X. 2.. KWATERA GŁÓ- 

WNA 1327 Al GUSTA UL. TELEFON 
HA Y.MARK ET 1597. 

K. J. Wiechecki, Oficer Rekrutacyj- 
ny : Władysław Brzozowski, Organiza- 
tor; Max Szubert, Sierżant. 

LEKARZE: 
Dr. A. Pietrzykowski. 860 Milwaukee 

ave., Monroe 3311. 
Dr. L. Szumkowski, 1401 W. Huron st., 

.Monroe 5803. 
Dr. B. Klarkowski, 195? Evergreen av„ 

Humboldt 9351. 
Dr. A. Balcerzak. 1053 Milwaukee ave., 

Monroe 3354. 
STACYE REKRUTACYJNE. 

L DZIELNIC A TRÛJCOWA: 
Kwatera Związku Wojsk Polskieh. 

1114 Milwaukee ave. 

W. J. Andrzejewski, Sierżant. 

2. SOITH CHICAGO: — 

Adni. „Polonii", 8723 Commercial 

ave. Tel. So. Chicago 2331. 

F. Olech, sierżant, Telefou 639. 

A. J. Bloch, zastępca. 
LEKARZE: 

[>r. R. Lenard. 8160 Burley ave. Tele- 
fon So. Chicago 504. 

Dr. J. Stefański, 8408 Burley avenue, 

telefon So. Chicago 1159. 
3. DZIELNICA BRIDGEPORT: — 

3135 S. Morgan st„ Telefon Dro- 

ver 4319. 
S. Baliński, sierżant. 
Dr. M. C. Goy, 1001 W. 32 street, 

Drover 9731. 
4 DZIELNICA KENSINGTON, 

PULLMAN, W. PULLMAN. 
118th and Indiana ave. 

Jakób Bzdek. 
Dr. łazarski, 11112 S. Michigan 
avenue. 

5. TOWN OF LAKE : — 

Sala Słowackiego 1700 W. 48 st. 
A. .Miller, sierżant. Telefon Yarda 

2830. 
Dr. F. J. Łownik, 1800 W. 18 uL 

6 SI Β CKNTKUM NO. 2, NA LAKE 
( O.. INI»., GARY, IND.: — 

Λ. Chojnaeki, sierżant. 17OT, Broad- 
way, Telefon Gary 516. 

';f Dr. J. P. Sta widii 

7 KAST CHICAGO: — 

.1001 Baring aw. Telefon 443. — 

Jan Krupa. 
3 HAMMOND. INDIANA: — 

Józef Śwferczek, sierżant, 716 Hoh 
mail ul Telefon 509. 

Dr. K. O, Ostrowski. 
9 WHITPJG, INDIANA: — 

993 Charge ave.. 
Jan Tokarz. Telefon 248. ^ 

10 INDIANA IIYKKOR, INDIANA: 
3715 Cedar st., Telefon 903. 
>î. «I. Krajewski. 
Dr. L. Ostrowski. 

11 HEGEWISCH. ILL.: — 

13329 Brandon ave. 

T. Korowiak, Tel. Hegewisch 9617. 
12 BIRNHAM, ILL.: — 

300 («rand ave. 

J. Swartz. · 

13 DZIELNIC A WOJCIECHOWO :— 

1649 W. 17 ul., naprzeeiw kościoła 
św. Wojciecha. 

Ignacy Frasz, sierżant. Tel. Canal. 
LEKARZE: N 

Dr. E. NapieraUki. 1659 W. «18 ulica. 
Dr. A. Czaja, 1639 W. 18ta ulica. 
14 ROCKFORI), ILL·: — 

242 Buckhee st. Telefon 5737. 
Wojciech Jana. 

15 DZIELNICA AYONDALE : — 

2946 Milwaukee ave. 

Edward Starczyński. 
16 CHICAGO HEIGHTS, ILL.: — 

Sala parafialna 15 i Port land av. 

S. Wróblewski. Telefon Chicago 
Heights 590. 

17 LASALLE. PERI", DEPIE. O- 

GLESBY: — 

501 St. Marks IM., Peru. 111. 

August Turczyn, sierżant. 

18 KEN<>SHA, WIS: — 

8119 Pearl st. 
Wł. Godlewski, sierżant. Telefon 

Kenosha, 1182. 
19 JOLIET, ILL.: — 

S. Włosiński. sierżant. 
609 N. Chicago st. 

η 

! Ruch w Towarzystwach. 
L - 

ZE STANISŁAWOWA. 

Macior* Polska oddział 4'Jty św. 
Józefa odbędzio iniało swoje roczne 

posiedzenie we wtorek, dnia 15go sty 
cznia » godzinie pół do ósmej wie- 
czorem dnia lfigo stycznia, w hali 
zwykłych posiedzeń. Każdy powinien 
być na teni posiedzeniu, bo sa waż- 

ne sprawy do załatwienia. Także od- 

będzie się Instalacja nowo obranych 
urzędników na rok 1918. Nadzwy- 
czajnego przypada na całonka po 10c 
za mycie hali. — Mich. J. Kuśnierz, 
prezes; Andrzej Kujawa, sekr. prot., 
2903 N. Lawndaio ave. 

— Dwór Matki Boskiej Dobrej 
Rady No. 91 Z. Ν. K. L·. odbędzie 
regularne posiedzenie w środę, dnia 

16go b. m., o godzinie pół do dru- 

fricj popołudniu, w hali Aykłych po- 

siedzeń. — MarYa M. Neuman, Nad- 

leśniczyni; Stanisława Słupikowska, 
sekr. prot., 1301 Holt ul. 

— Tow. Polek św. Agnieszki nr. 

2Ô6 Zjed. odbędzie swoje roczne po- 
siedzenie i instalacyę urzdęniczek w 

środę wieczorem, dnia 16go stycznia 
o godzinie 7:30 wieczorem, w hali 

zwykłych posiedzeń. Każda siostra 

powinna być obecny po posiedzeniu 
podana będzie kawa i przekąskę dla 
członkiń. 25a nieobecność kara pod- 
ług konstyucyi. — Joanna Chudziń- 
ska, prez. ; Anna Polek, sekr. prot., 
2248 Southport ave. 

— Tow. św. Michała Arch. gr. 133 
S· P. w A. odbędzie roczne posiedze- 
nie 16go stycznia w hali zwykłych 
posiedzeń. Każdy członek jest pro- 
szony o przybycie. — Wiktor Banza, 
sekr. prot., 1857 Harvey ul. 

— Roczne posiedzenie Tow. św. 
Cecylii nr. 92 Macierzy Polskiej od- 

będzie się dziś wieczorem, o godzi- 
nie :?0. w hali klubowej — po po- 
siedzeniu przekąska, wszystkie człon 
kinie sq proszone o przybycie. Konst. 
Czekała ,prez.; Zofia Gravas, sekr. 

— Macierz Polska oddział Św. Mo- 
niki nr. 23 Macierzy Polskiej swe ro- 

czne posiedzenie dziś o godzinie 7:30 
wieczorem, w hali nr. 4ty. Zarazem 

odbędzie się instlacya nowego za- 

rządu na rok 191S. Członkinie pro- 

szone sa być obecne. Sekr. roównież 

prosi o odcinki od biletów losowa- 
nia. —Anstazya Jałowy, prez.; Fr. 

Biesfhke, s^kr. prot., 1317 Holt ul. 
Z KANTOWA. 

—Tow. św. Wojciecha B. i M. nr. 

I 336 J3jed. odbędzie roczne posiedze- 
nie w środę, dnia 16go stycznia, na 

którem odbędzie się instalacya urzęd 
ników, w skład których wchodzę: — 

kapelan. Wiel. ks. proboszcz. Stan. 

Siatka; prezes. St. Gromlewicz; wi- 

ceprezes. P. Mytys; sekr. prot., J. 

Gajewski; sekr. fin., Fr. Starzyk; 
kasyer, J. Mytys; opiekunowie kasy; 
Fr. Curyło, J. Gajewski, i M. RaJ- 
fus: marszałkowie: J. Jarmuła lszy, 
K. Roch 2gi; odźwierny, Fr. Gajew- 
ski: opiekun chorych. J. Roch; de- 

putowany, St. Szczek; doktór, A. Pie 

trzykowski. — J. Gajewski, sekr. 

prot., 847 Roee ul. 
—Zawiadamiam ciłonków Tow. 

św. Jana Kantego nr. 197 Zjed. że 

miesięczne posiedzenie odbędzie się 
dnia 17go stycznia, o godzinie 7:30 

wieczorem, w hali zwykłych posie- 
dzeń; każdy członek obowiązany jest j 
stawić się, ponieważ sa ważne spra- 

wy do załatwienia. — Na przedrocz- 
nem posiedzeniu odbytem, dnia 20 

grudnia obrano następujący zarząd 
na rok 1918: prezes, St. Adamkie- 

wicz; wiceprezes, P. Teyor; sekr. 

prot., K. Demski; F. Przytocki, sekr. 

fin.;B. Gibasiowicz, kasyer; Szerszeń 
Grembla i Boksa, rada gospodarcza; 
Barnaś i Gibesiewicz, marszałkowie; 
opiekun chorych, Janus; Kopiński, 
chorąży; Cygan, odźwierny; Trawiń- 

ski, deputowany; dr. Bożinch, le- 

karz: kapelan, ke. St. Siatka. — K. 

Dernksi, sekr. prot. 
— Tow. św. Ignacogo B. i M; od- 

będzie roczen posiedzenie w ponie- 

działek 14go stycznia, o godzinie 
7:o0 wieczorem, w hali zwykłych po 

siedzeń. Każdy członek jestobowią- 
zany o przybycie, bo są ważne sprawy 
do załatwienia. Zarazem instalacya 
urzdęnikwó na rok 1918. Za nieobec- 

ność kara podług konstytucyi. Do 

zapłacenia oprócz regularnego po- 

datku 10c nadzwyczajnego. — M. 

Tomczak, prez. ; A. Ciarkowskl, se- 

kretarz prot., 1464 W. Brie ul. 

— Tow. śś. Piotra i Pawła nr. 4 60 

Zjed. odbędzie roczna jjosiedzenie, 
dzisiaj dnia l5go stycznia, w sali 

zwykłych poeiedzeń, o godz. 7:30 

wieczorem. Członkowie mają być o- 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutny wia- 

domość iż najukochańsza żona 

matka i babcia 
Ś. 1\ 

kat ar/y na (iawin 

Niewiasta Różańca św. Otej Ró- 

ży, Igo Drzewa, po długiej i 

ciężkiej chorobie, pożegnała się 
z tym światem, opatrzona św. 

Sakramentami, dnia 13go stycz- 
nia, 191S roku, o godzinie 7:30 

przeżywszy lat 71. 
Pogrzeb odbędzie się w czwar 

tek. dnia 17go b. m., o godzinie 
9tcj rano, z domu żałoby pnr. 
1756 N. Hermitage ave., do ko- 
ścioła Najśw. Maryi Panny A- 

nielskiej. a stamtąd na cmentarz 
św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeut: 
Wincenty Gawin, mąż; wraz 

z cała rodziną*. 
Pogrzebem zajmuje się Filip 

Sadoweki, 1845 N. llermitago 
ave. 

becnl ponieważ odbędzie się instala- 

cya nowego zarządu i ważne sprawy 

są do załatwienia. — Tomasz, Podra- 

ża, prezes; Michał Augustyn, sekr. 

prot., 1820 W. Hùron ul. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutną, wia- 
doość iż najukochańszy mąż 
mój i ojciec nasz 

Ś. P. 
Bronisław Filipow ioz 

po krótkiej lecz ciężkiej choro- 
bie, pożegnał się z tym światem, 
opatrzony św. Sakramentami, d. 

ligo stycznia, 1918 roku, o go- 
dzinie 4:20 popołudniu, przeży- 
wszy lat 32. 

Pogrzeb odbędzie się w środę 
dnia 16go stycznia b. r., o go- 
dzinie lOtej rano. z domu ża- 

łoby pnr. 5239 Rosooe ul., do 

kościoła św. Władysława, a 

etamtgd na cmentarz św. Woj- 
ciecha, 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Genowefa Filipowicz, żona; 

Genowefa i Bronisława, córki; 
Józef, Bolesław i Stanisław, sy- 

nowie; Stanisław i Mary an na 

Rentola, teściowie; wraz z całą 
rodziną. 

Pogrzebem zajmuje się Jan 

bieliński, 2157 — ISth place. 

Wszystkim krewnym 1 znajo- 
mym donosimy tę smutny wia- 

domość iż najukochańszy mąż 
mój i ojciec nasz 

Ś. P. 
Filip Michalski 

członek Tow. św. Wojciecha Bi- 

skupa i Męczennika nr. lszy 
Zjednoczenia nr. 61 — po krót- 

kiej lecz ciężkiej chorobie, po- 

żegnał się z tym światem, opa- 
trzony św. Sakramentami, djiia 
12go stycznia, 1918 roku, o go- 

dzinie 10:30 rano, w podesz- 
łym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w czwar 

tek, dnia 17go stycznia, o go- 

dzinie lOtej rano, z domu żało- 

by pnr. 1522 W. 18th place, <Jo 
kościoła św. Wojciecha, a stam- 

tąd na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 
pogrążeni: 

Franciszka Michalska, żona; 
Antoni, Stanisła»., I'ranclsz/Ψ., 
svnowie; Agnieszka, Maryannn, 
Weronika Marta, Rozalia, cór- 
ki: Franciszek Bienicwirz, Sta- 

nisław Ostrowski, zięciowie; Ju- 
lianna, Franciszka, Marta, sy- 
nowe. wnuki i wnuczki, wraz z 

cała familią. 
Pogrzebem zajmuje się Lud- 

wik GardzLIewski, 1635 W. 17 

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

ły sunków polskich w Amery- 
ce, napisał nader interesu- 

I jąco H. Nagiel. W broszurze. 
Cena tylko 

50 centów. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Division ul.Chicago 

S r 
rrmwle poiskt efent reah 

■ ościowy ogłasza elę w DZIENNIKU 

CHICAGOSKI M bo niejedookrotni· 
przekona! dc, i# tu aajleplaj mu 

da oolael 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smut- 

ną. wiadomość iż najukochańsza żona moja, matka i bab- 

ka naEza 

ś. p. 

Agnieszka Schultz 
członkini Tow. Polek św. Barbary, Niew. Różańca św. 

Apostolstwa, św. Franciszka, 

po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, pożegnała się z tym 

światem, opatrzona św. Sakramentami, dnia 12go stycz- 

nia. 1D1Î? r., o godzinie 6:30 rano, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia lGgo stycznia, 
o gcdzinie lOtej rano. z domu żałoby pnr. 1953 W. 19ta 

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

Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich 
krewnych i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 

Aleksander Schultz, mąż: Feliks, Jan, synowie; Ma· 

ryanna, córka : Władysław Witucki, zięć ; Anna, Anna, 
Helena, synowe; wnuki i wnuczka, wraz z całą familią. 
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Wszystkim krewnym I znajomym donosimy tę 
smutna wiadomość iż najukochańszy mąż mój i ojciec 

po długiej chorobie pożegnał się z tym światem, opatrzo- 
ny Sw. Sakramentami, dnia 12go stycznia, 1918 roku, o 

godzinie 3:45 popołudniu. 
Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 16go b. m., o 

godzinie 9tej rano, z domu żałoby pnr. 2031 Armitage 
ave., do kościoła Najśw. Maryi Panny Anielskiel Her- 

mitage ave. i Cortland ul., a stamtąd na cmentarz św. 

Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich 

krewnych i znajomych w ciężkim żalu pogrążeni: 
Antonin;», żona; Romuald, Tadeusz, Lucyna j Izjihe- 

lu, dzieci; wraz z całą rodziną. 

nasz 

• t ś. p. 

Roman 

Z CRAGIX. 
— Zawiadamia członkinie Tow. 

Królowej Korony Polskiej nr. 338 Z. 

P. H. K. Iż posiedzenie roczne we 

wtorek dnia 15go stycznia, o godzi- 
nie 7:30. w hali parafialnej. 23a nie- 

obecność kara. — Aniela Choi-n»ka, 

;ekr. prot. 
O 

POLSKI DEM. KLUB. 

Klub 1 δ tej wardy ma roizne ρο- 

siedzeuie dnia 15go stycznia, 1918, 

o godzinie 8mej wieczór, w sali ob. 

A. Jasińskiego, r6? Wood i Thomas 

ul. Wszyscy polscy obywatele 1 oby- 

watelki tegoż klubu są proszeni o 

przybycie, ponieważ ważne sprawy 

tyczgce się przyszłych wyborów raa- 

jg być załatwione — St. K. Caryń- 
ski, prezes; C. Z .Wróblewski, sekr. 

ntRORNP Of,ł.OS7SNIA 
ORGANISTA zdolny, młody, żonaty, I 
poszukuje posady zaraz; łaskawe 

oferty proszę nadsyłać pod adres — 

717 E. 24ta ul., Erie, Pa. Stanisław 
Markowski. 13 j 

Tu im< Twoja «pofio- 
Itaiiiv «loxlauia l«*p- 
nr.vi |»o*ady I wiçk- 

kipJ rnptmty. 
Naucz sie jednego 

M 
7. najlepiej o- 
płftcajacych eiç 
zawodów: kro- 
jenia ubrań. 

szycia kieszeni i rękawów oraz praso- 
wania. Nauczymy Was w bardzo krót- 
kim czasie. Używamy elektrycznych 
maszyn. Uczymy w dzień i w wieczór. 
L<ekcye tanio. 

51A STIC Κ Τ II Λ Ο Κ Η SCHOO L, 
J. ΚΑ SN ICKA, Prjncypal. 

Pokftj 41(5-418 — 118 Χ. I.a Salir 8t. 
nuprzcciwko ratusza miejskiego. 

PO wynajęcia skład rzeźniczy, stare 

wyrobione miejsce, albo sprzedam ta 

llio. 1451 Augusta ul. 

Poszukuj? zaj^ria, czy do groserni 
lub do buczprni — na krótkie ran- 

ne godziny. — Adresować Józef 
Wożnicka, 20Γ»4 N. Marshfield av. 

l'MEBLOWANE pokoje do wynaję- 
cia. Dermo dla malej polskiej kato- 

lickiej rodziny, która włada cokol- 
wiek językiem niemieckim i dopo- 
magałaby starszemu rzlowiekowi. — 

Zgłosić· się Π21 Noblo ul., Chicago. 
XXX 

ZliUBIONO damski zegarek wraz ze 

spiuk·}. przy Milwaukee ave. i Ash- 
land ave., lub na Milwaukee ave. 

tramwaju. Nagroda. Telefonować 
Armitago 339ti. 
— +■**.· u Λ·-«'«νΗ········ιη····ΜΜ··· 

BALWIERZ dobry poszukuje zaję- 
cia na stale, lub na wieczory, w mie- 
ście lub poza miastem. Adresować·: 
Barber Shop. 1321 N. Ashland ave. 

ORGANISTA zdolny, żonaty, wolny 
od wojskowości, poleca się Przewie-- 

lcbnym ks. proboszczom pod adresem 
130 Third ul., Turnera Falle, Mass. 
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PRACA. 
POTRZEBA chłopców przeszło 16to 
letnich do lekkiej fabrycznej roboty. 
Frank YV. Williams Co., 2115 W. Tay 
lor ul., blisko Western ave. 16 

POTRZEBA młodszej dziewczyny do 
domowej roboty, dcświeidczenie nie 
potrzebne. Rice, 1352 Nb. Robey ul. 

IG 

POTRZEBA doświadczonego sprzeda 
wacza, mający znajmość z rzeźnika- 
mi. Zgłosić się listownie Dziennik 
Chicagoski pnr. 9307. 17 

POTRZEBA dziewcząt do roboty — 

przy kolorowanych kartkach i dzie- 
wcząt do nalepiana na blaszankach. 
$8.50 na początek. Zgłosić się do ofl- 
su. 720 N. Halsted ul. 16 

POTRZEBA kobiet, stała praca, do- 
bra zapłata. Z£ło3ić się Progress 
Duster Co., 541 W. 12ta ul. 16 

POTRZEjBA mężczyzny do ogólnej 
fabrycznej roboty. $12 tygodniowo·. 
J. W. Johnson, 1237 Macedonia ul. 

POTRZEBA kobiet do wycinania gu 
zików z czystych szmat. National 
Sanitary Rag Co., 523 N. Halsted ul. 

17- 

POTRZEBA prasowników przy dam- 
skich płaszczach, kostyumach. Res- 
kie, Kirshbaum and Co., 302 Soulli 
Market ul. 17 

POTRZEB A kobiety do szorowania. 
Continental Clotbing House, Milwau- 
kee i Ashland aves. 

POTRZEBA wykończarek przy sur- 

dutach. Stała praca, dobra zapłata. 
Kuli, Nathan and Fischer Co., 1811 ι 

W. North ave. 17 

POTRZEBA kobiety do przebierania 
szmat. 1Γ»28 North ave. Goland. 16 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
grochu i fasoli. Leonard Seed Co., 
Kinzio i Franklin ul. 19 

POTRZEBA ściegarek przy surdu- 
tach. 1521 Milwaukee ave. 15 

POTRZEBA mężczyzn do pracy na 

podwórzu starego żelaztwa. Dobra 
zapłata. Zgłosić się Pohn Bros. 
Scrap Iron Co., 1408 Cortland ul., 
blisko Southport. 15 

POTRZEBA dobrych kieezeniarck 
lub kieszeniarzy przy surdutach. —- 

1049 N. Paulina uL 15 

POTRZEBA chłopców do drukarni, 
do wyuczenia się drukarstwa. 115 E. 
South Water ul. Cornell Press. 16 

POTRZEBA kobiet do zabierania 
pracy do domu do szycia na maszy- 
nie. Stała praca, dobra zapłata. — 

Royal Mitten Mfg.* Co., 2222 W. 
Harrison ul. 16 

POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn do czyszczenia okien. Chicago 
Cleaning Co., 62 W. Washington ul. 
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POTRZEBA etryperek tytoniu. 1218 
So. Racine ave. 19 

POTRZEBA wykończarek przy dam- 
skich sukniach, stała praca, dobra 
z. płata. Selden Bro-., 1301 Milwau- 
kee ave. 15 

POTRZEBA do szycia ręcznie, przy- 

szywania guzików i wykończarek — 

przy spódnicach, stała praca. Kahn 
and Rospnthal, 1714 W. Division ul. 

16 

POTRZłCBA kobiety do restauracji. 
1124 Milwaukee ave. 15 

PRACA. 
POTRZEBA DOBREGO CHŁOPAKA 
ZGŁOSIĆ SIE I>0 AON. OZDCNNT· 
KA CKICAGOSKIEGO. 

POTRZEBA 10 doświadczonych ko~ 

biet do przebierania szmat. Stała 

praca, dobra zapłata. 1S2* W. 14ta 

ul. P. Goldman. XXX 

Potrzeba Górników.. 
do węgla w Kentucky t familia lub 
eamotnyeh. Przejazd darmo po 8cb 

miesiącach pfracy. Ofle darmo. Bliż- 
sze szczegóły 30 So. Canal ul., 2gie 
piçtro. VI 

POTRZEBA doświadczonego ,bailer' 
w składzie starych rzeczy. F. Gold- 
man, 1820 W. 14ta ul. 13 

POTRZEBA .dziewcząt 16to letnich, 
lub starszych w fabryce płaszczów.— 
Pcrcival Β. Palmer and Co., 367 W. 
Adams ul. 17 

POTRZEBA wykończarek, fastryea- 
rek i do szycia ręcznie przy dam- 

skich płaszczach i koetyumach. — 

Percival Β. Palmer and Co., 3€7 W. 
Adams ul. 17 

POTRZEBA kobiety do ezoro wania, 
ł>ia rano do 5teJ popołudniu, „floor 
girl" 7ma rano do 4tej popołudniu. 
11' 0 7 N. Deerborn ul. ió 

POTRZEBA dziewcząt operatorek 
przy sukniach. Broadway Garment 

Co., 1306 Milwaukee ave. 16 

POMOCY W PRACOWNI SURDU- 
TÓW. 

Potrzeba do wykończania surdutów. 
THE ROYAL TĄILORS, ^ 

731 S. Fifth ave. 16 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
na specyalnych maszynach przy spo- 

dniach i wykończarek .1331 Moor- 
man ul., 1 blok na południe od lver- 
eoua. 13 

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

Apteka Kozłowskiego, 4800 Loomi* 
ul. 15 

POTR2ÎEBA 500 mężczyzn do rąba- 
nia lodu. $2.75 dziennie — blisko 
miasta. Podróż zapłacona. Sam Cum- 
mings, 613 W. Madison ul. 19 

POTRZEBA operatorek do kenwe- 
sowych przodów prry sardutarti. —· 

Stała praca, dobra zapłata. 913-921 
Yan Buren ul. 1C 

POTRZEBA doświadczonego rzeźnl- 
ka do stałej pracy, tylko trreźwy 
człowiek niech sit zgłosi. 1030 Mil- 
waukee ave. 

v 
17 

POTRZEBA wykończarek przy Mik- 
niach. Dobra zapłata. Benj. R. Rose, 
1231 N. Ashland ave., budynek ι 

ij.hh | 22 

Pomóżcie mi zoalc&ć człowieka ucz- 

ciwego, któryby chciał pracować i 
uczyć Ble. Dla człowieka odpowied- 
niego dam możność zarobić $30 ty- 
godniowo za parę godzin pracy wie- 
czorem i wykształcę go na pierwezo- 
rzędnego handlowca, że potrafi i sto 
dolarów na tydzień zarotoić. Wytrwa- 
łego w pracy przyjmę na współwła- 
ściciela całego przedsiębiorstwa. Po- 

trzebuję kilku takich ludzi w Chi- 
cago i w innych osadach polskich. 
Kto zna takie?o człowieka, niech go 

przyśle do mnie. Kto sam jest takim, 
niech sam przyjdzie do mnie. Przyj- 
muję w soboty od 6 do 9 wieczo- 
rem. Z innych miast mogą zgłaszać 
się listownie. Adres: Józef Mierzyń- 
ski, 1263 N. Paulina ul. Pokój 712, 
Chicago, ΙΓ. 

4-8-11-15-18-22-25-29 

POTRZEBA mężczyzny mówiącego 
po polsku 1 angielsku do lekkiej pra- 
cy na zewnątrz. Dobra zapłata dl* 
odpowiedniego. Zgłosić się Cornell 
and Friedlander. Pokój 40 — 156 
W. Washington ul. Pomiędzy 9 tą ra- 

no i C:30 wieczorem. 19 

POTRZEBA młodych dziewcząt do 

szycia przy kapeluszach. Zgłosić się 
Jacquest. Pokój .1015 — 25 E. Wa- 
shington ul. ló-17-lf 

POTRZEBA doświadczonego młode- 
go mężczyzny do bejlowania szmat. 
I). Kolb. 1833 K. L<eavitt ul., blisko 
Milwaukos ave. 16 

POTRZEBA 2 pokojówki. Zgłosić 
się do gospodyni Hotel Bismarck, — 

179 W. Randolph ul. ^6 
POTRZDBA mężczyzny praeszio 45- 
letniego do kierowania pasażerskie- 
go elewatoru w budynku ofisowym. 
iTusi mieszkać na północno-zachod- 
niej stronie. Zobaczyć pana Bauraann 
1225 X. Ashland ave. 

POTRZEBA kobiety do mycia naczyń 
664 Milwauke ave. 

POTR27EBA dobrego piekarza do 
chleba i ..rolls". 2907 Archer ave. 16 

POTRZEBA wykończarek przy spo- 
dniach. 1231-33 N. Ashland ave. 16 

• 

POTRZEBA robotników w składzie 
budulcu. 24c na godzinę. 86S North j 
Faugamon ul. 17 

POTRZEBA 2 kelnerki do restanra- 

cyi. 1014 Noble* ul. 17 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

fabryce pndeł papieromych. C. F. 
Wolff and Sons, 153 W. Ohio ut. 
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POTRZEBA maszyniarek îub mtizy- 
niarzy do szycia całych spodni. 1540 
X.» Ashland ave., Szemplińskl, 16 

biorą puer. 
BEZPŁATNE STANOWE 

LILKO STKĘCZEN. 
(ILLINOIS FREE EMPLOYAIENT 

OFFICES) 
520 80. Dearborn itr, 

qui do rosdanla tj*\ące zatrudnień 

wszelkiego rodzaju robotnikom I rao· 
mi et» lulkom, Lak mężczyznom Jak 1 ko 

biotom, tak w Chicago jak I posa ula 

item. Obotuga zupełnie bezpłatna tak 

dla pracodawców Jak 1 dla poszukują 
cych pracę. Bi lenia iadnjrcb zatargów 
robotniczych w miejscach, gdzie to 

biuro etręcrf pracę. Zfitaaaać alf moi 

aa pod powyiezyni adresem osobiści· 
ad gwMnj 8 rano do 4 popołudnia, 
albo telefonować od 7 rano do 0:90 

popołudni·. Telefon: Wabaib MM 

PRACA. 
POTRZEBA portera mówiącego po 
angielska i rozumiejące·?*) cokolwiek 
przy boilerzr. 1207 N. Dearborn ul. 

1 Β 

POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa- 

brycznej pracy. Zglosir elf do Me- 
chanical Rubber Co., 2639 Gran 

POTRZEBA szewca. 2204 W. 19ta 

ul., róg Learitt ul. lt 

P0TR3EBA starszej nlewlaety do 

pilnowania driecka. 882 N. Marsh· 
field ave. 

POTRZEBA ,shaper' na męskich sur 

dutacb, i dziewcząt do malej roboty 
i krawca trymera przy surdutach f 
pracownika na czysto. 1329 N. Wood 

ul. 1· 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty, 3 dni w tyeodniu. 1335 W. Di- 

vision ul., róg Milwaukee.are., 2gi# 

1£ι————Ζ— 
P0TR3BBA kobiety do domowej ro- 

boty j pilnowania dzieci u poieklej 
familii, w ffrceerni. Dobra zaplata, 
wraz zatrzymaniem. Zgłosić tle 170· 
W. 20U ul. 1* 

POTRZEBA prasowuika na czysto — 

przy surdutach. 1439 N. Ashland ar. 

Scie piętro. 

POTRZEBA kobiety do bawieni· 

dzieci, jedno 21etnie, drugie 5 lat. 

Zgłosić sit wieczorem. Drydniak, — 

2118 Webster ave. lt, 
POTRZEBA wykońezerzy przy ręka- 
wte/kach. Stała praca, dobra zapłata. 
2629 Had4oa ave. lf 

POTRZEBA balwierza na wieczory, 
soboty i niedziele. 978 Milwaukee 
ave. 

POTRZEBA mężczyzn de kierowania 
pasażerskiego elewator u. Musi soie* 
dobre rekoanendacye. Stała praca. — 

Uotiager Drug Store, 801 Milwaukee 
ave. 

POTRZEBA operatorek przy ,pow- 
er' maszynie do szycia. Stała praca 
najlepsza zaplata. Zgłosić eię zaraz. 
2322 N. Seełey ave., 1 blok na za- 

chód od Robey ul. The Daadyline Co. 
17 

POTRZBBA kelnerki 1*1*2 W. Cl* 
ceigo ave. 

POTRZEBA kobiety na noc do my- 
cia naczyń. 1602 W. Chicago ave. 

POTRZEBA dziewczyny do myete 
naczyć. $S. — 2203 W. Madieon al. 

lf 

POTRZEBA 25 doświadczonych ope- 
ratorek przy .jniddies" i fartuchach. 
Dobra zapłata; nadwyżka. 1250 N. 
Paulina ul., 3cie piętro. 17 

KUPNO I SPRZEDAŻ. 
Potyczki m Drogi Morfttz 

Wypożyczam pieniądze na dragto 
morgeeza, na łatwe spłaty i llctf 
małe komisowa. pteat«dze wypłaca» 
w dv.6ch L-lack. 

Marek Kraus, 
1922 W. Chicago Ave, 
Biuro otwarte «β wieczór do godilij 

JHeJ prócs piątku. 

BAI/WIERNIA na sprzedaż w pol— 
ekiej okolicy. 2824 Archer ave. · 

8-10-14-18 

BALWIERNIA na sprzedaż. 636 N. 
Ashland ave. 15 

DUŻY piet do sprzedania. 1836 Sa- 

perior uł. Pasek. lf 

DO kupców. Na sprzedał bardzo do- 
bra grosernia 1 bucrernia na by*··- 
sowei ulicy. Po bliższe szezegóły — 

Steve Adamowskl, Grossfield aa4 

Roe, Wfcolesale Grocera, Green i Ra· 

dolph ul. tl 

N'A SPRZEDAŻ skrzypce tanio. — 

1628 Hupon Zgłosić się o 6tej wie- 

czorem. 

WDOWA sprzeda restauracją bar- 
dzo tanio, interes wj'robiony 7 lat. 

! Mieszany naród. 1613 S. Halsted ul. 
21 

M ALA groaernia — skład cygar i de- 
likatesów sprzedani za $175. — 

4125 6. Ashland ave. 

MALA drukarnia πα sprzedaż, ma- 

szyna, 8x12, nowe czcionki. W. Sar- 
nowski, 1587 Haddon are. 

NA SPRZEDAŻ cottage z składem 
cukierków. Mrs. Bijcek, 2706 West 

18ta ul. 21 

Pożyczki Realnościowe. 
Wypożyczamy pieniądze na pierwsze 
morgeeza na niski procent 1 liczymy 
małe komisowe. 

fiamniaofl'a Bask Morgeczovy 
1922 W, Chicago Avenue 

Telefo· Humboldt 173 1 174 
Otwarte co wieczór do godziny Otej 

oprócz piątku. 
NA SPRZEDAŻ piękny nowoczesny 
2 piętrowy murowany dom. 2-4 po- 

kojowy pomieszkania, cementowany 
basement 1 2 kąpielnie, dobry trwa- 

ły budynek, lota i lokacya. mieszkasz 
sobie w budynku a drugi będzie pła- 
ci! długi- Łatwe warunki. Zgłosić się 
2716 N. Arteeian ave., blisko Elitom 
i Divereey ares. 15-17-1· 

$[A 

DARMO 
FARMY 

NIΕ DAJEMY, ALE TANIO 8PRZ8- 
DAJEMY W POLSKICH KO- 

LONIACH. 
w Stanach Ohio, Pennsylvania 1 Te»> ■ 

nesaee, pomiędzy miastami Cleve- 
land, Youngetown, Erie i Pitteburg. 
Grunta nieczyssczone od $4.00 za 

akłer, na 10 lat wypłaty. Parmy z in- 
wentarzem i do rentowania takie ma 

my. Koszta podróży kupującym *wra 

c-amy. — Piszcie po nowy katalog 
do: 

R. T. HURM! LAND CO. 
3349 East 55*h str., GłereUuid, O· 


