
Biuletyn Armii Polskiej. 
WIEŚCI Z OBOZÓW. 

r~ 

Sille-LcGulllaume we Francy i. 

Do obozu przybyły pierwsze zastę- 

py ochotników z Holandyi. Ochotni- 

cy są ożywieni wielkim duchem i ł#ik- ! 

ną walki z Niemcami. Codziennie 
przybywają tu nowe partye żołnie— ! 

ray — Polaków, starzy wiarusi ocze- 

kują z upragnieniem na przybycie 
zuchów amerykańskich, którym obie- 

cują sprawić isiorące przyjęcie. 
Jak wiadomo z depesz z powodu 

zapełnienia Obozu, rzgd francuski 

odstąipit Armii Polskiej ogromne ko- 

szary w miejcie Laval, departament 

Mayenne. Miasto jest wesołe i ładnie 

położone. Francuzki już dopytują, 

się czy ci chłopcy, którzy przyjadą z 

Ameryki mówią po francusku. Na 

odpowiedź, że nie, nadmieniają, że* 

z całą przyjemnością będą spełniać 
rolę nauczycielek. 

Komendantem obozu jest kapitan 
Kozłowski. Dla osób Interesowanych 
zaznaczamy, żo do czasu udzielenia 

innych informacji adres do żołnie- 

rzy Polskiej Armii jest następujący: 
„CAMP DES TROUPE POLONAISE, 

SI LLE-L E-G UILLAU ME, 
(MARTHE) FRANCE. 

X iaifara-on-th<*-Lake. 
Obóz naez potrochu wyludnia się z 

pierwszych ochotników, którzy wy- 

ruszają w dal. Chłopcy trzymają się 
zdrowo, sztab sanitarny nie jest za- 

walony robotą. — Mrozy w ubiegłym 

tygodniu były silne, obecnie jest cie- 

plej. 
Prezenty gwiazdkowe powoli na- 

pływają. 
Książek Polonia amerykańska na- 

desłasła dużo, żołnierze z chęcią ko- 

rzystają ze strony umysłowej. Mamy 

tu nowego Kapelana ks. Zubka, któ- 

ry nam się bardzo podoba. 

Fort Niagara. 
Ochotnicy nasi są tu niewymownie 

% 
zadowoleni ze wszsytkiego. Pomiesz- 

czenie mają wspaniałe, wikt dosko- 

nały. Humor i zdrowie dopisują 
wszystkim. Kapelan 1 doktór opie- 

kują się nami dobrze. 

Dotychczas wspominają żołnierze 

r przyjemnością ..Gwiazdkę" urzą- 

dzoną przez buffaloski Komitet Oby- 

watelski z jego dzielnym prezesem 

ob. M. Nowakiem na czele. 

St. John'*, Quebec. 
Mróz tu silny, ale powietrze nie- 

mwykle zdrowe. — Zuchowle nasi cze 

kają chwili wyjazdu z upragnieniem. 
Wieść o przybyciu pierwszego Kon- 

tymgensu polskiej Armii do Francyi 

przyjętą tu została z entuzjazmem. 

Obóz rozbrzmiewał okrzyKami na 

cześć Polski 1 Aliantów. 

CO PISZE ŻONA POI^SKIEGO 
OFICEKA. 

... .Serce zabiło z radości, gdy po 

S S godzinnej podróży pociąg stanął 
na etacyi w St. John's, gdzie czekał 

z sankami na mnie mój mąż uko- 

chany. Pierwszy raz w życiu jecha- 

łam sankami — ach, jak to przyje- 

mnie — zdawało rai się, że jestem 

gdzieś tam w Ojczyźnie, na Litwie — 

zdawało mi się, że wszystkie opowia- 
dania mej mamusi zmieniają się w 

rzeczywistość. — Było to już późno 
wieczorem; nie było więc czasu ni- 

gdzie zatrzymywać się. przejechaliś- 
my około baraków, gdzie już nasi 

chłopcy zdawali się być pogrążeni w 

spokojnym śnie — raz jeszcze sane- 

czki odezwały się swoim srebrnym 

„dzyń. dzyń, dzyń" i stanęliśmy przed 

hotefem ..National", gdzie spotkał 
nas właściciel, przemawiając języ- 
kiem angielski^, w którym poznać 

było można akcent francuski. Pierw- 

sza rzecz, jaka wpadła rai w oczy po 

dostaniu się do meso pokoju, to ok- 

no podwójne. — Znowu przypomniał 
się mi nasz kraj ukochany, o którym 
rai mama tyle opowiadała. — Następ- 

nie nad łóżkiem zobaczyłam wiszą- 

cy obraz, z czego wywnioskowałam. 

że miasteczko musi być zamieszkałe 
przez katolików. 

Na drugi dzień gdy wyszłam rano, ] 
powietrze była bardzo zimne, ale ta- ! 
kie świeże, że całą piersią, zaczęłam 
niem oddychać. — Coś jakby w tem 

powietrzu był zapach sosen, świer- 

ków. jodeł — patrzę. ... a tu w od- 

dali widać lasek sosnowy. — Jak tu 

wszystko inaczej, anieżli w wielkim 
dymnem micściem, w którym się u- 

rodziłam i była wychowana! Rozglą- 
dam się. — napisy na składach 
wszystkich po francusku, wchodzę 

do biura kompanii telegraficz., pod- 
chodzi do mnie klerk i mówi „Bon 

jour. Wadam!" — na szczęście wie- 

działam. że to znaczy „Dzień dobry!" 
— zaczyna do mnie dalej po fran- 

cusku — zupełnie się zmieszałam, 

przyszły mi tylko na myśl słowa „Je 
ue parle pas Français" (ja nie mó- 

wię po francusku) no, i po wypowie- 
dzeniu tychże, klerk przemówił do 

mnie językiem agnelskim; po zała- 

twieniu mego interesu, gdy dowie- 

dziano się, że jestem żonę jednego 
z polskich oficerów, traktowano 

mnie nadzwyczaj grzecznie i nie tyl- 

ko tam. ale wszędzie gdzie tylko się 
'udałam — jednem słowem dowie- 

działam się. że żołnierz polski przez 

mieszżańców miasteczka St. John's 

jes bardzo mile widzianym 1 szano- 

wanym — powiedziano mi. że chłop- 

cy nasi bardzo wzorowo się zacho- 

wują. nie widać Ich howiem po kar- 

czmach. zawsze i wszędzie żołnierz 
nasz trzeźwy, wesoły, uiprzejmy. Ju* 

przez to samo. że msze święte w ko- 

ściółku tamtejszym w niedziele, po 

przybyciu naszych chłopców, zaczy- 

naj a o godzinę wcześniej, dlatego, a- 

"by ostatnia msza mogła być przez ka- 

pelana specyalnle odprawioną, dla 

naszych żołnierzy, okazuje elę życzli- 
wość tamtejszych mieszkańców dla 

naszych żołnierzy. 
Mróz taki ostry! — Kilkanaście 

stóp niżej zera, a tu widzę gromadkę 
naszych zuchów maszerujących przez 

uliczkę do miasteczka pod dowódz- 

twem kilku oficerów. — Policzki każ 

dego czerwone od zimna, a w oczach 

widać zadowolenie i radość. Co 

znaczy zimno w porównaniu kajdan, 
w których przez tyle lat była skuta w 

niewoli nasza kochana Ojczyzna. 
A oni właśnie tu krzepią swe siły. by 
lada chwila jechać tam za morze i 

przyczynić się do tego. aby te kaj- 

dany zerwać i raz na zawsze zgrucho- 
tać. Dlaczegóż więc nie maja być 

wesołymi?! Cóż dla nich może zna- 

czyć mróz? Żal mi się jednak zro- 

biło Ich pomarzniętych -uszu. rak, 

n6g — natychmiast, po wróceniu do 

mieszkania wysyłam list ,spécial de- 

livery", do ipTezeeki naszego Komite- 

tu Polek Pomocy Narodowej 1 Armii 

Polskiej w Plttsburghu z prośbą, by 
wazsytkie zapotrzebowania żołnier- 

skie, jak to: „sweaters", skarpetki, 

rękawiczki Itd., jakie wiedziałam, że 

już sa nagromadzone pracą rąk na- 

szych kochanych Polek, natychmiast 
zostały wysłane na adres komendan- 
ta tutejszego obozu. (Po mym po- 

wrocie, dowiedziałam się, że wszyst- 
ko natychmiast zostało wysłane.) 

Pó moim kilkudniowym pobycie w 

tem małem ślicznem miasteczku 1 w 

nader przyjemnym otoczeniu, nadcho 
dzi Tozkaz do wyjazdu do Francyi 
części naszych chłopców za Jakie 3 6 

godzin z Księciem Poniatowskim na 

czele. Mąż mój również, Jako komen- 

dant Jednej z kompanii, znajdował 
się pomiędzy tymi szczęśliwymi, któ- 

rzy mieli pierwsi wyjechać. — Ra- 

dość do niewypowledzenia mnie o- 

garnęła — ach, bo przecież tylolet- 
nie marzenia każdego Polaka, każdej 
Polki już w części się spełniają. Za 

kilkanaście więc godzin muszę się 
rozstać z moim mężem, naturalnie 

żal trochę serce ściska, ale radość 

przewyższa ból, bo czyż nie Jestem 
prawdziwą Polką, gotową w każdej 

chwili wszystko, co tylko ml Jest 
najdroższem poświęcić dla swej Oj- ; 

czyzny? 
Nigdy nie za/pomnę pożegnalnego 

wieczorku, który w dniu tym miał 

miejsce w hotelu, w którym miesz- 

kaliśmy. — Sama Jedna z płci niewie 

j śclej W kole, składającego się z dwu- 

dziestu dwóch oficerów, księdza ka- 

; pelana i doktora. — Taki jakiśś rze- 

; wny. podniosły a zarazem serdeczny 
! nastrój panował przy stole zastawlo- 

| nym potrawami francuskiemi (a mu- 

: szę przyznać, że kuchnia francuska 
' bardzo mi się podobała) wszyscy 
I przemawiali słowami pożegnalnemi 
1 oduoszącymi się nietylko do mnie, a- 

i lo w ogóle żegnającymi tę półkulę, 
na której przez tyle, tyle lat, korzy- 

stając z wolności na ziemi Washing- 
tona. ćwicząc siły i krzepiąc ducha w 

gnazdach sokolich, czekali chwili, 
która już za kilkanaście godzin oka- 
że się rzeczywistością — na każdego 

twarzy malowała się taka Jakat> pe- 

r wność, że już, już nie długo nadej- 

| dzie chwila, gdy zasiądziemy prz 

stole jeszcze suciej zastawionym na- 

! szemi polskiemi potrawami, na na- 

i szej własnej, polskiej, wolnej ziemi. 

I Z tą też myślą, po rzeczywiście plęk- 
! nie przepędzonym wieczorze, przy 

dźwiękach, naszych ślicznych pol- 

skich melodyi. po uclśnięclu mej dło- 

| nl tak jakoś serdecznie przez każde- 

go. ze słowami „Do miłego zobacze- 

nia się w Polsce" na ustach, rozeszli 

się wszyscy na spoczynek po raz o-, 

j statni w St. John'·. 

Nazajutrz rano wraz z mężem wy- 

ruszyłam do Montreal. Jest to rów- 

nież bardzo ładna miejscowość — 

miasto oddalone o godzinę jazdy ko- 

leją od St. John'e — tam też składa- 

jąc mężowi pocałunek rozłąki i otu- 

chy wyprawiłam go na teu święty 
bój. 

Rozumiem, ii nie jestem jedyna z 

tych Polek, które dziś doznają po- 

dobnej rozłąki z najmilszymi ich 

sercu. Każda matka, żona, siostra, 

narzeczona, poczuwająca się praw- 

dziwie do obowiązku całemi swomi 

siłami stara się o to, by wyprawić na 

bój, byo rozniecić miłość Ojczyzny λ\* 

sercach swych synów, mężów, braci, 

narzeczonych. — W tych czasach 
ani jedna z nas nie powinna nazwać 

narzeczonym swym takiego, który 

może iść w nasze szeregi, który zu- 

pełnie czuje się na siłach do tego 
prawdziwie obywatelskiego czynu, a 

od tego się usuwa. 

Dziś już, jak się dowiaduję z na- 

ezych pism polskich, ten nasz pierw- 
szy oddział, ci nasi żołnierze, z któ- 

rymi na tym tak głęboko wrytym w 

rag. pamięć wieczorku, się żegnałam, 
Już wyładowali szczęśliwie we Fran- 

cyl i wkrótce staną do walki z wro- 

fflem. 
....Czyż więc nie mogę się naz- 

wać Jedna z najszczęśliwszych wie- 

dząc, że maż mój znajduje się między 
nimi?! 

W. M. S. 

REGUŁAMI X KOMITETÓW 
OBYWATELSKICH 

dla ARMII POLSKIEJ wo IYaneyi. 

Komisya Wojskowa, jako właści- 
wa kierownicza władza rekrutująca 
do Armii Polskiej we Francyl na te- 

rytoryum St. Zjed. Północnej Ame- 

ryki i Kanady powołuje niniejszem 
do życia Komitety Obywatelskie we 

wszystkich centrach rekrutacyjnych 
i ustala dla tych Komitetów następu- 

jący regulamin, który, z chwilą do- 

ręczenia go, obowiązuje zarówno już 
istniejące jak f wszystkie komitety 
w przyszłości powstać mogące. 

ARTYKUŁ I. 

Xazwa. 
1. Ciało Obywatelekie, którego 

celem jest współdziałanie w rekru- 

tacyi do Armii Polskiej we Francji 
nosi nazwę: Komitet Obywatelski 
dla Armii Polskiej we Francji, Cen- 

trum No. ... w 

Cel. 
2. Celem Komitetu Obywatelskie 

go dla Armii Polskiej we Francyi 
jest agiu-eya we wszj'stkich kolo- 

niach Polskich należącj*ch do dane- 

go Centrum, i wśród wszystkich sfer 

i zawodów «a wstępowaniem w sze- 

regi Armii Polskiej, zdolnych do bro- 

ni Polaków, oraz zbieranie środków 

ua potrzeby żołnierzy Armii Polskiej 
i na fundusz agitacyjny. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

I ładnych ezalblerxy * raclągaciy, 

eyhających na kieszenie łatwowlei* 
*y«h, nie ma DZIENNIK CHICAGO- 
BKI na «wyob szpaltach, bo zawez· 

pracuje dla dobra luda. Oszukańcze 

„fire talée»' stanowczo w DZIENNI- 

KU CHICAGOfiKIM OfłaAtan· fcjr# 
Ale iso<«, 

Pracuje*» η ArAdmloioln r — Rut> so- 

bie tura DZÎENNIK CH1CAGOSKI 
śmiało czytaj ooiaka Kazete w tramws- 
lu ffdy jedziesz do domu. Niech pozna- 
ła obuonarodowcy nasza «i'» >iry.ebua. 

LiRNIK POLSKI 
zawierający 

G3D 
dumek, aryi, krakowusiw 

PIOSNEK LUDOWYCH 

W^czsns >ą Pio»ki Rzemieślnicy zawody** 

iiciłsunks, (Kô'eczklem. Kóieczklem). — 

Blacharska, (Jam rzemieślnik). —Ciesiel- 

ska. (Nie pogardzam żadnym stanem). — 

Garncarska, iKÔ'eczko warczy u mojej ter- 

czy). — Kołodziejska, (Słynie Gopło 1 Kre- 

fzwlca). — Kowalki. (Niema w świecie. 

Jak ta m*zka). — Młynarska. (śni'gi ma}·, 
imleu.— Alularaka, (Chociaż cl-jini abieb 
mularza). — Myśliwska, (Pojedziemy na 

W»). — Oracza, (Pługu mój drogi, pługu 
poczciwy). — Organisty, (Jestem sobie or- 

ganista). — Piekarska. (Każda praca w po- 
cie czoła). Fowrośnlcka. (Pająkiem »1ς 
mianują). — Rybacka, (Wesół* ml lyole 
schodzł>. — stolarska, (Ledwo na świat 

przyjdzie dziwią). — Szewska, (Fraszka 
ludzie uprzedzenie). — Szewska, druga. (Je. 
stem szewczyk na dorobku*. — Wośnlcy. 
(Wszystkich to ciekawość budzi). 

Cena SOc Pocztą 60c 

Do nabycia w biurze 

Dziennika Ghicagoskiego, 
1457 W. Division ulica, 

CHICAGO, UL 

Donosimy tę smutny wiado- 
mość iż 

Ś. P. 

Joanna Puda 
Dziewica Różańca św. Igo Drze- 
wa lOtej Róży, Bractwa Serca 
Maryi, Apostolstwa Modlitwy 1 

3go Zakonu, członkini Macierzy 
Polskiej, oddziału lSgo św. He- 

leny, po długiej i ciężkiej cho- 

robie, pożegnała się z tym świa- 
tem, opatrzona św. Sakramenta- 
mi dnia* 23go stycznia, o godzi- 
nie 6tej rano. 

Pogrzeb odbędzie się w so- 

botę, dnia 26go stycznia, o go- 

dzinie 9tej rano. z domu żało- 

by pnr. 1736 Julian ul., do ko- 
ścioła św. Stanisława Kostki. 

W ciężkim żalu pogrążona: 
Banan Kościnska, kuzyn- 

ka. 

t 
Wszystkim krewnym 1 ziiajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 
domość lż najukochańsza żona 

moja 1 matka nasza 

ś. r. 
Rosi nu Marszalek 

po krótkiej lecz ciężkiej poro- 
bię pożegnała się z tym światem, 
opatrzona św. Sakramentami, d. 

24go stycznia, o goizinie 4teJ 
rano, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w po- 
niedziałek dnia 28go stycznia, 
0 godzinie 9tej rano, z domu 
żałoby t>nr. 1149 Cherry ave., 
do kościoła św. Jaiïa Kantego, 
a stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 
pogrążeni: 

Wojciech Marszalek, mąż; — 

Ludwik, Ajfat-a, Jan, Tekla, Sta- 
nisław, dzieci: Józef Sobol, A- 
leksandcr Milanowski, zięcio- 
wie; Anna, synowa; Jan, Stani- 
sław, Andrzej, Piotr, Józef Ja- 

chlm, bracia, wraz z całą famU. 

L Ruch w Towarzysiwach. 
Z IRYIM» Γ ARK. 

— Komitet Dobrobytu, składający 
się zobu Klubów, ma swojo posie- 
dzenie dziś wieczorem, o godz. S niej 
w sali zwykłych posiedzeń. Jest to 

ważne posiedzpnle i zaprasza, się 

wszystkich członków i członkiń, aże- 

by się stawili na to posiedzenie bez 

wyjątku. — Jan Lieske, prezes. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutną wia- 

domość iż najukochańszy mąż 
mój i ojciec nasz 

S. I». 
Franciszek Bobkowski 

członek Tow. Jana III Sobies- 
kiego No. 16 Z. P. R. K. pożeg- 
nał się ztym światem, opatrzo- 
ny św. Sakramentami, dnia 22 

stycznia, o godzinie 2:30 popo- 
łudniu, w średnim wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 
tę, dnia 26go stycznia, 1Π i S r., 

0 godzinie 10 tej rano. z domu 
żałoby pnr. 201 r> st. Paul ave., 

do kościoła górnego św. Stani- 
sława Kostki, a stamtąd na 

cmrntarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Rozalia (z «loimi PoloynV — 

żona; «Jerzy, Franciszek, Florcn- 
tyna i Karol, dzieci: Michalina 
Pol cyn, teściowa; Anna Robko- 

wska, bratowa; Antoni Lesner, 
szwagier, wraz z całą rodziną. 

u*1 m 

νπη»'T!gaEg-ijMłA w· ρΤΠί·', '..*7? 
n U 

Zawiadamiamy krewnych i 

znajomych że w pierwszą roczni- | 
cę śmierci 

Ś. P. 

Wlailyslnv/y (ίοlubskiej 
odbędzie się 3 żałobne msze św. I 
za spokój jej duszy w piątek, d. | 
25go stycznia, b. r., o godzinie 
(îtej, Tmej i SmoJ, rekwialna w 

kościele św. Jacka. 
W ciężkim żalu pogrążeni: 
Franciszek (Jolubski, mąż; — 

Jan, Bronisław, Alojzy, i Leon, 
synowie. 
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TO JK8T TWO.JA SPOSOKNOŚt' 
zostać przykrawaczem ubrań. Przykra- 
wanie ubrail Jest. joJnym z najlepszy cl 
fachów. Przez nasz system łatwo jest 
nauczyć się tepro fachu. Nasi uczniowie 
zatrudnieni sj* przez najlepsze firmy 
eh i ca κ oskie. Hoblmy modelka dla kra- 
wców. 

justeîî π ttim; SCHOOI,. 
Jon. Γ. liaśnickn, pryncypiit. 

IIS X. I,a Salle st. I>nkAj 4I«—117 
Naprzeciw Katusza Aliejskiepro. 

ZAKł.AD fotograficzny posztikujc 
wspólnika na bardzo dogodnych wa- 

runkach. Informacja na miejscu. — 

Telefon Haymerket 1688. — 1060 
Milwaukee ave., 2gie piętro. 

22-24-2.~-26 

FRONTOWY pokój do wynajęcia dla 
2ch panów, parą ogrzewane. 165G 
Chicago ave., 2gic piętro, front. 

JADWIGA Fabara poszukujo swego 
brata Bolesława Jagielskiego i szwa 

gra Teofila Milewskiego. Ktobv c 

nich wiedział lub oni sami niech się 
zgłoszą. J. 13. Ogloziński, "010 West 
22ga ul. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
1133 Milwaukee ave. 

PRACA. 
POTRZEBA wykończarek przy spo- 
dniach. 1231 N. Ashland ave. 2·"» 

POTRZEBA kobiety do mycia na- 

czyń, krótkie godziny. 1602 W. Chi- 
cago ave. 

POTRZEBA dziewcząt do pracy w 

dzień. Zgłosić się Chicago Pie Co., 
113 N. Ann ul. 25 

POTRZEBA wykończarek przy sur- 

dutach. 
THE ROYAL TAI LORS, 

731 S. WELLS UL. 
przedtem Fifth ave. 26 

POTRZEBA 2 dziewcząt do domowej 
roboty. Zapytać się w salonie. 1 58 
W. Superior ul., muszą mówić trochę 
po angielsku lub niemiecku. 25 

POTRZEBA mężczyzn do pracy w 

nocnej piekarni. 1107 W. Congres* 
ul. 26 

POTRZE'BA 2Γ> doświadczonych ope- 
ratorek przy jedwabnych sukniach. 
Zgłosić się A. Meyer,* 1355 Milwau- 
kee ave. 24-25-29 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
trfrek na .power' maszynach przy far 
tuchach. N. Simon and Co., 821 Itees 
uh 26 

POTRZEBA mężczyzn do pracy ,w 

składzie budulcu. Zgłosić się o 7ej 
rano. Zapłata co dzień ..Tallymen" i 

,,sorter", także potrzebni. The Lord 

and Bushnell, Co. 2424 S. Laflin ul. 
• 24-26 

POTRZEBA doświad- 
czonych Operatorek 
przy domowych suk- 
niach; tylko takie mają 
się zgłosić, które stale 
pracują i mogą robić 
dobrą robotę. 

A. MELTZER 
1056-58 N. Wood Ul. 

DROBNE OGŁOSZENIA 
PRZYJEZDNY facet poszukuje do 

\\j najęcia pokój w inteligentnej ro- 

dzinie, z wiktem lub bez. Zawiado- 
mić Telefon Pullman 4512.— 12200 
Wal'lace ul., West Pullman J. C. 25 
■HLXKtnjwnn· miii — ι· 111 ■ ί—ι nrti ■ 

Poszukuję Wojciecha Jałowca, pocho 
dzi z Galicyi, powiat Pilzno, wieś 

Dulczówka, ma przebywać w Chica-< 
go, niech się zgłosi on sam lub kto 

by o nim wiedział do Jana Gawlik, 
Andrzej Micek, 4 4 26 S. 27ma ul., — 

Omaha, Nebr. 24 

ROBOTNICY Kucharze 
i inni pracownicy Libby, 
McNeil & Libby; Swift <S: 

Co., Armour Co., dowiedzą 
si^ coś pożytecznego przez 
adresowanie listu >V. II. 
Dziennik Cbicagoski. 
POTRZKBA operatorek, doświadczo- 
nych przy dziecięcych sukniach i 

middy bluzkach. Stała praca, dobra 

zaplata. Od sztuki. Zgłosić się zaraz. 

National Drecs Co., 2035 Frankfort 
u1.. 23 

POTRZEBA doświadczonych operato 
rek przy sukniach. 1123 N. Ashland 

POTRZEBA operatorek doświadozo- 
nych przy ,middy' bluzkach i dzie- 

cinnych sukniach, takżo wykończa- 
r^k. Zgłosić się zaraz o 8mej rano. 

Modern Dress Mfg. Co., 2035 Frank- 
fort ul. 2 G 

POTRZEBA dziewczyny do mycia 
naczyń, niedziele wolne, i S tygo- 
dniowo. 2203 W. Madison ul. 24 

POTRZEBA dziewcząt na .doublo 
needle" maszynie przy żołnierskich 
spodniach. H. I. Schimmer, 329 So. 

Franklin ul. 24 

POTRZEBUJEMY kobiety do bawie- 
nia dzieci na pierwszem w środku. 
1353 Ashland ave. 24 

j POTRZIEBA dziewczyny lub kobiety 
I do domowej pracy. 4814 So. Ash— 

j land ave. Pr. Kalinowski. 2 4 
hii—ii··!· ■ ■■■ mwn·!·· im i.-yŁ-raa 

j POTRZEBA dziewcząt lub kobiet do 
i mycia statków. 843 Ohio ul. 24 

! POTRZEBA kobiety do sprzątania, 
i 1833 Evergreen ave., 2gie piętro. 

POTRZEBA wykońrzarek przy męs- 
kich surdutach. 1038 N. Ashland a v. 

J Jankold and Morris. 24 

POTRZEBA operatorek doświadczo- 
nych przy fartuchach, najwyższa za- 

plata. 1250 X. Paulina ul. 25 

POTRZEBA dziewczyny do mycia 
naczyń. Pixleys, 710 W. Madison ul. 

POTRZEBA nir/.czyzny <1<· układania 
..spotter" lui 1 biHałdowych wieczorami 
i taki któryby mieszkał z właścicielem, 
lotu w. ::ist ni. 
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POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty, bez prania. — 

j 1054 N. Ashland ave., 2gle piętro. 

Î POTRZEBA operatorek przy ,power' 
maszynie do szycia. Stała praca — 

najlepsza zaplata. Zgłosić się zaraz. 

2322 X. Seeley ave. .1 blok na za- 

chód od Robey ul. The Dandylincf 
Co. 2G 

POTRZEBA operatorek przy spód- 
nicach. 1811 Ellen ul., blisko Wood 
i iMlawukee ave., 2gie piętro, z tyłu. 

POTRZEBA palacza z licencyą inży- 
niera, wolne w sobotę popołudniu i 
w niedzielę. Zawołać Kedzio 424 po 
Gtej wieczorem. 27 

! POTRZ'EBA doświadczonych męż- 
czyzn i dziewcząt do robienia kie- 
szeni i szycia szewktfw przy spod— 

! niach. 3324 W. Diversey ave. 
2 4-2 5-2 S 

POTRZEBA niewiasty do domowej 
roboty, mówiąca po angielsku, do 
35 lat, do wyjazdu do ciepłego kra- 
ju, Florydy, ,sdz'.e powietrze jest cie- 
płe i klimat zdrowy,do stosownej in- 
formacyi zgłosić się listownie 94!) W. 
3 4ta ul., C. A. Walentynowicz. 2G 

POTRZEBA ,. buf fer" doświadczone- 
go przy ,,plateaux". Martins Mercan- 
tile Co. 229 W. Illinois ul., 4te pię- 

j tro. 

POTRZEBA dziewcząt do szycia far- 
tuchów. Imperial Waist and Apron 

! 1121 N. Ashland ave., 3eie piętro. 
26 

POTRZEBA wykończarek przy suk- 
niach. Goldstein Bros., 1233 Nortb 

Paulina ul. 2 Ç, 
POTRZEBA maszyniarolc przy suk- 
niach. Sosna and Dinkelman, 1391 
Milwaukee ave. 25 

POTRZEBA dziewczyny do specyal/ 
•nych maszyn. 1121 Milwaukee ave. 

Wchód od CJeaver ul. 25 

j POTRZEBA prasownika na szewki 

j przy spódnicach. 1231 N. Ashlajul 
ave. 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt przy ,,covering" maszynie i do 
rozmaitej pracy. Zgłosić się Ellegant 
Paper Box Co., 2233 W. 12ta ul. 

xxx 

PRACY. 
BEZPŁATNE STANOWE 

liiUKO fcTRĘCZEN. 
(ILLINOIS FREE EMPLOYAIENT 

GFFiCES) 
520 So. Dearborn str, 

ina do rozdania tystjce zatrudnień 

wszelkiego rodzaju robotnikom i rze- 

luictelnikoni, rak mężczyznom jak i ko 

hietoin, tak w Clilcago jak i poza inia 

stern. Obsługa zupełnie bezpłatna tak 

dla pracodawców jak i dla poszukują 
cych pracę. Niema żadnych zatargów 
robotniczych w miejscnch, gdzie to 

biuro stręczy pracę. Zgładzać się moi 

na pod powyższym adresem osobiście 

od codfclny 8 rano do 4 popołudniu, 
albo telefonować ocl 7 rano do D::V) 

popołudnia. Telefon: Wabash HU30 

PRACA 
POTRZEBA 10 doświadczonych ko- 

biet do przebierania szmat. Stała 

praca, dobra zapłata. 1820 W. 14ta 

ul. P. Goldman. XXX 

Potrzeba Górników. 
do węgla w Kentucky z familia lub 

j siimotanych. Także żonatego do wik- 

towania robotników. Przejazd darmo 

f po 3cb miesiącach pracy. Ofis dar- 

[ mo. Bliższe szczegóły 30 S.' Canal 
| ul., 2gie piętro. 

J POTRZEÏ5A operatorek do kenweso- 

I wych przodów przy surdutach. Stała 
i praca, dobra zapłata. 913-921 Van 

I Buren ul. 24 

POTRZEBA do przyszywania guzi— 
! ków i fastrygowania kantów przy 

męskich surdutach i dziewcząt do roz 

maitej pracy. Fuchs Bros., 1733 Mil- 
waukee ave. 24 

POTRZEBA kobiety do pilnowania 
dwoje dzieci. 2115'Webster ave. — 

Zgłosić się po obiedzie. Drewniak. 
2 S 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
torek przy damskich spódnicach. — 

Stała praca! Phillips and Gauss, 12Γ.8 
Milwaukee ave., wchód przez skład. 

24 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
ni:! guzików i d·» szycia ręcznie przy 
dr.mskicli płaszczach i kostyumneh. — 

Zgłosić się Rivskic Kirsciibaum, .'502 S. 
Market ulica, piętro. 24 

POTRZEBA mężczyzn do fastrygowa- 
nia kantów przy damskich kostyu- 
ni.icli i pluszczach. Reskie, Kirsch-- 
bau iuand Co., .'>02 So. Market ul., 3 
piętro. 24 

POTKZFBA ORGANISTY NAltTZY- 
ClELA, Μ Γ S' MIEĆ DOŚWIAIHZE- 
\!i: 1 MIEĆ BEKOMEND.ACYE. SA- 
M(;T.\V — MI SI MIEĆ CERTYFI- 
KAT N.UCZYCIELA. $ho miesię. 
(7ΛΊΚ I WIĘCEJ DLA ODPOWIE- 
DMhGO. ZGŁOSZENIA LISTOW- 
NI Γ PO ANGIELSKU. CATHOLIC 
PASTOR, DZIENNIK CHICAG')- 
s KI. ÛS 

POTRZEBA introligatora. Zgłosić się 
do sierocińca polskiego ów. Jadwigi 
— w Niles, Ul. 24 

POTRZEBA doświadczonych operato 
rek przy sukniach. Dobra zapłata,—- 
krótkie godziny. B. Kotli, 115 South 
Market ul. 25 

POTRZEBA doświadczonych opera- 

I torów na ,power' maszynie przy sur- 

dutach. i sukniach. M. Nigthingale, 
1250 S. Halsted ul. 24 

j POTRZEBA kieszeniarek i ściegarek 
: na spodnie. Stała praca, cały rok.— 

! Fischer, 214 4 S. lioyne ave., róg 21 

i pl. 25 

j POTRZEBA kieszeniarek przy cu- 

| stom surdutach. 1161 Milton ave., 
blisko Division ul., górne pięlro. 25 

POTRZEBA odpowiedniego młodego 
człowieka w składzie dry goods. Sta- 

! la praca. 29S0-S2 Milwaukee ave..— 
Avondale. 25 

POTRZEBA dOBwiadczopych operato 
rek j»rzv spódnicach. A. Heller, and ! 
Co., 1617 Milwaukee ave. 25 j 

j POTRZEBA kobiety do przebierania j 
szmat. 86l» Orléans uU 2 bloki na i 
północ od Chicago ave., tylko doś- j 
wiadczona niech się zgłosi. 24 

| POTRZEBA ściegarek do robienia | 
i rogów przy spodniach. 1MI Elłen j 
J ul., róg Wood ul. 2Î j 
f POTRZEBA doświadczonych do przy : 

j szywania guzików. 17 II Ellen ul., 3 j 
| piętro, blisko Milwaukee ave. 

I POTRZEBA balwierza na wieczory i ! 
! jroJziele. 97S Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do kuchni przy cukierni. Mu.-j umieć 
gotować. Stała pra<a. 1164 Milwau- 
kee ave. 

POTRZEBA kieszeniarek przy spod- 
niach. 1945 Wabansia ave. Ίΐ> 

POTRZEBA doświadczonej dzirwczy 
ην na maszynie do cięcia kieszeni —- 

przy spodniach. 1945 Wabansia avo. 
2 5 

POTRZEBA kieszeniarek i .pinrers' 
przy spódnicach. Clias. Ka.ifman,— 
1744 X. Robey ul. 25 

POTRZEBA maszyniarek, ręcznych 
dziewcząt i dziewcząt do nauki, ]>rzy 
kamizelkach. 1471 Milwaukee ave. 1 

25 ! 
POTRZEBA maszyniarek ręcznych 
dziewcząt i dziewcząt do pomocy ro- 

bienia kieszeni przy surdutach. — 

1321 X. Wood ul. 

POTRZEBA do robienia podszewki, 
przy surdutach i do sztafirowania.—- 
1513 Emma ul. 

POTR/JEBA prasownika na szewki 
przy surdutach. 1231 Ashland av. 
2gie piętro, w tyle. 

POTRZEBA chłopca do pracy w dru- 
karni. 2142 Clybourn ave. 

PRACOWNIA SPODNI. 
Potrzeba ściegarek'i .joiners' przy 
npodniach. Royal Tailors, 731,8ο. 
Wells ul. 26 

POTRZEBA chłopca przeszło lOtoIet- 
niego, także maszyniarzy do ogólnęj 
pracy przy kostumerskich spodniach 
dobra zapłata dla odpowiednich. — 

M. Krumbine, 10-19 X. Hermitace av. 
20 
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POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn do mycia okien. Chicago Clean- 
ing Co.. 62 W. Washington ul. 29 

POTRZEBA dziewczyny do mycia na 

czyń. 1121 N. Ashland ave. 

KUPKO I SPRZEl) AZ. 
NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe ra- 

zem lub pojedyńczo, także piec o- 

Igrzewany. 920 N. Paulina ul., front. 

NA SPRZEDAŻ morgecz na muro- 

wanym domu, 6 po 4, w polskiej o- 

kolicy. Zgłosić się do ofisu W. Kas- 

przak, 1018 N. Ashland ave. Telefon 
Monrbo 3472. 6 

EXTRA! 
Farma 40 akrów w Wisconsin, Clark 
powiat, blisko Nielsville wielkiego 
miasta, ziemia pierwszej klasy. — 

Sprzedam tanio lub zamienię na ma- 

ły dom z dopłatą. Sprzedaję bo wy- 
jeżdżam do wojska. Leszczyński, —v 
1133 N. Ashland ave. 24-26 

KUPNO I SPRZEDAŻ. 

HARVEY -POZNAŃ- B1IIE 
ISLAND · 

Loty Tak Tanio Jak S39 
lia łatwe spłaty. 

('hodujcie wasze własne warzywa.My 
sprzedajemy loty i farmy za je Inc. 

trzecia wartości. Zorzemy wasz 

grunt darmo, gotowy do sadz ϋι'a i za 

siewu na przyszła wiosnę. Roboty 

podostatkiem w pobliskich fabry- 
kach, blisko linii tramwajowych, ko- 
ściołów i szkół. 

WŁADYSŁAW HEYMAN jj 
(Polski Repreiententj 

A. T. McINTOSH & CO· 
106 N. LaSALLE ULIGA \ 

4-te Piętro 
Filia ofisu na 

143-ej Ulicy i Western Ave. 

(POSEK) I 
Otwarte w niedzielę i poniedziałek 
Wziaść Halsted ul. tramwaj do 63eJ 
place i transfer na wielkie tramwa- 

je Laznaczone ,,Harvey" — „Kent"# 
lub „Kankakee". 24 

COKOLWIEK MAC IE DO SPR7.E- 
ΟΛΜΛ7 

DOM — LOTIS 
MOKGEC7. — Λ L'TOMOBILB 

lub jakikolwiek interes zamienimy wam 

uh properta w jakiejkolwiek okftlicy. 

Tylko tacy niechaj się zgłoszą którzy 

clic# robić interes rzetelnie. Mamy setki 
rozmaitych prupuzycyi dla was. 

COKXEI.IA IlEAL ESTATE AGEXCY, 
ί<3ΐί \. ΑνΙιΙιιπιΙ Av. — Tel. Monroe WJO» 

NA SPRZEDAŻ dobry koń j wóz eks- 
presowy, tanio. 174 2 Blucaer ul. 25 

HAC/XOàC! Ja płacę gotówką. najwyi- 
sze ceny za składy i zapasy towarów 
różnego rodzaju. Transakcye puufn·. 
Rezultaty prędkie. — EI>. BŁOCK. —■ 

1 Milti Milwnukee ave. Tel. Iliimb. 8009. 

SPRZEDAM piano na wypłatę. $66. 
Paczyński, 134 0 N. Ashland ave. 

29 

NA SPRZEDAŻ dobrze wyrobiony in 

teres towaru blawatnego, w polskiej 
okolicy, z powodu iż zamierzam wy 

cofać się z interesu, dabra sposob- 
ność dla Polaka. Frank B. Zwick, 
945 — sth ul., La Salle^_n^_^_^ 
NA SPRZEDAŻ skład cukierków. — 

t;t 9 N. Racine ave- 1_ 

B\RGAIN $500 gotfówki kupi 2 fle- 

t o w v murowany dom. o i « pokoi. — 

34?.il Keeler ave., blisko Milwaukee 
L ·) 

ave. — 

SPRZEDAM piec gazowy. 134 0 Cica-^ 
ver ul. 

Baczność lilacliur/e. Zakład blachar- 
sko- dekarski, do sprzedania z powo- 
du wojskowości, wszystkie przyrzdy 
i maszyny. Ί wozy. koń, uprząż i ko- 

cić ł. Miejsce wyrobione 6 lat. Adres 
w adin. Dziennika Chicagoeklego.— 
Zgłosić si·? -~>zo stycznia między 3-5 
wieczorem. ^4 

HCCZERNIA i grosornia na sprzedaż 
niema ksigżek Adres w a dni. Dzien- 
nika Chicagoskiego. -5 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczer- 

nia razem z koniem łub na zamianę 
za małe -properta, albo byle jaki 

•interes. Zaraz. Strachanowski, 9·)·6 

Chicago ave^ -4 

Pożyczki na Crugi Morgecz 
Wypożyczam pieniądze nâ drugi· 
morgecza. na łatwe spłaty i llczfl 
małe komisowe. Pieniîdze wypłacam 
w dwóch < iiach. 

Marek Kraus, 
1922 W. Chicago Ave, 
Biuro otwarte co wieczór do godziny 

9tcJ prócz pifltku. 

Ne Éiodziankowie. 
Budynek na Ashland ave. 4 mieszka 
nia po 4 pokoje, gaz, rentu $4 0 mie- 
sięcznie, bez długu, z powodu woj- 
ska, kupicie za waszą, cenę, właści- 
ciel weźmie w zamianę, jako gotów- 
kę bondy wolnościowe, loty lub mor- 

gecz. Zgłosić się do ofisu 715 NO. 
ASHLAND AVE., Telefon Haymar- 
ket 1570. 26 

5:a SRZEDAZ Vose i Sons Upraight 
fortepian, w dobry m porządku. — 

^ 140. — W magazynie. 812 North 
Wells ul 

MAMY farmy w Michigan i Wiscon- 
sin z inwentarzem i z maszyneryą 
na zamianę na domy w Chicago. — 

2008 N. Robey ul. 

NA SPRlZMDAZ nowoczesny δ poko- 
jowy murowany dom tanio, jeżeli w 

pięciu dniach. Wezmę ..Liberty 
Bonds" na Gary Ind. loty. jako wpl» 
te. — 4314 W. School ul., Chlcejro, 
111. 25 

JEŻELI chcesz kupić najlepszy bar- 
gain na 2 piętrowy murowany dom, 
z 2-4 nowoczesnemi pomieszkania- 
mi przyjdź i zobacz. 27IG N. Arte— 

sian ave., blisko Elston ave. 
24-26-28 

MAM 2 nowe gumowe koła 2—35* 

4'/£ i ,.tubes" jeszcze owijane. Sprze- 
dam za $·">5. 15. Brown, 1528 W. l2t* 
ul., 3cie piętro. oj i 

MAM 2 nowe koła gumowe 34\4 -;- 

sprzedam zh $45. Zgłosić się wieczo- 
rem. 2504 N. Tripp ave.,' blisko Alt- 
geld. yf J 

1RVING Park, 5 pokojowy dom, no- 

wy i lota próżna, zamienię za gro- 

sernię lub automobil. — 6 po 4 dre- 
wniany zamienię; Superior ul. —· 

Adres: P. Filipowicz, 8Γ»3 N. Ash- 
land ave. j 

Pożyczki Realnościowe. 
Wypożyczamy pieniądze na pierwszi- 
morgecza na niski procent 1 liczymy 
małe komisowe. 

Itammann'a Bank Morgeczoiy 
1922 W. Chicago Avenue 

Telefon Humboldt 173 i 174 
Otwarte co wi«ïôr do godziny tfte# 

oprócz piijtku. 


