
SKARBY KOŚCIOŁÓW 
FRANCUZKLCHL ... 

O olbrzymich skarbach, na- 

gromadzonyę^Y-^ścfóMeh *nm- 

cuzkich \y postaci wspaniałych 
przedmidfow- -sztffi, w- ogTÓTfnrej 
ildści przedmiotów -z, drogocen- 
nych ik#u;zczów, o^oWiada cieka- 
we rz^ijzy Jean de Bonneson w 

paryskim "Jonraalu". Nawięzuje 
on do okólnika ministra oświaty 
i wyznań Bienvenu Martina w 

sprawie zinwentarzowania przed- 
miotów sztuki w kościołach ka- 

tplidkich i oblicza- że dzieła te,nie 
licząc części architektonicznych 
kościołów, a więc kolumnad, sta- 

tuów, ambon, balustrad i t. p., 
warte są przeszło dwa miliardy 
franków, a z ostatniemi przeszło 
s^eść miliardów. „ 

Skarby te jednak nie są dość 

pilnie strzeżone i dla tego nie 

rzadko przepadają bez śladu. W 
kościołku w małej górskiej wio- 

szczynie Conąues, w departamen- 
cie Avevron, znajdował się n. p. 
skarb, który amerykańscy znaw- 

cy wywieźli na- wystawę do Chi- 

cago i tam ocenili na 32 milio- 

nów franków, za którą to sumę 

ma on też być sprzedany obecnie. 
Skarb ten jest przechowany w 

drewnianych szafaich w małych 
pokojach, w zimie stale drzewem 

opalanych, tak ?e niebezpieczeń- 
stwo ipożaru grozi mu ciągle. 
Podczas badania tego skąrbu, 
złożonego przeważnie zestaroży- 
tnych relikwiarzy pierwszych 
królów francuzkich, aparatów ko- 

ścielnych, krzyżów, i t. p. okazało 

się, że bardzo wiele drogocennych 
przedmiotów brakuje. Okazało się 
dalej, że proboszcz miejscowej 
parafii posprzedawał je z własnej 
woli. 

W Beauvias umeblowanie kil- 

ku salonów w pałacu biskupim o- 

ceniają na 300,000 franków, a sa- 

me ozdoby ścian w tamtejszej 
katedrze na 1,200,000 franków. W 
Reims za jeden 2 wielu relikwia- 

rzy, przechowywanych w skarbcu 

tamtejszej katedry, dawano już 
pół miliona franków. Ozdoby sa- 

mej katedry, aczkolwiek pousizka- 
dzane i częścią w czasie wielkiej 
rewolucyi rozkradzione, są mimo 

to dziś jeszcze wprost- nieocenio- 

ne i jedyne chybą ną ziemi. N. p. 
panel "La Nativite" jest stanow- 

czo najwspanialszem znanem ar- 

cydziełem w tym rodzaju. Znaj- 
dujący •aię tam relikwiarz świętej 
Urszuli, dar króla Henryką III w 

dniu jego bierzmowania, jest nie- 

wątpliwie jednepi z największych 
arcydzieł sztuki złotniczej. Prze- 

chowany w Reims aparat mszal- 

ny p. Le Telliera uchodzi za nie- 

oceniony. M imo to wszystko 
t&arbie-c w tamtejszej katedrze 

jest zaledwie wspomnieniem te- 

go, czem był dawniej. 
Także paryski skarbiec kościel- 

ny stracił bardzo wiele, chociaż 

jeszcze dzisiaj możnaby jego za- 

wartością po królewsku uposa- 
żyć dziesięć wielkich muzeów. Za 
znadującą się tam stułę i ornat 

Tomasza Becketa dawano w An- 

glii już cztery miliony funtów 
sterlingów. Za złoconą statuę Ma- 
tki Boskiej w Amiens dawano 
1,800,000 franków. Za cały sze- 

reg obrazów proponowano po 
milionie franków sztukę na sztu- 

kę. 

FOTOGRAFIE! 
Polski zakład daje 
najlepszą gwaran- 
cję dobrego i 
trwałego wykoń- 

czenia prac artystycznie bo ina 11 lat 
praktyki to tym interesie. Najnowszy 
styl we wsielkich wyborach terą? ?ą- 
stóso * any. Dnie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 

różniają nas* interes od wszystkich in- 
nych zalclado u,, prąd kiem fotografowa- 
niem w natłpku dni śiciątecznych i we- 

selnych. Cepy i 
dodatki są te sa- 

me co w iunych 
małych zakła- 
dach. 

NIKLAS & CO., 
589 Milwaukee Av. 

A, J. KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Firo Underwriters Ajoocl&tlou. 

ASEKURUJĘ od ognia w najiepszycl 
kompaniach — wyrabiam wszelkk 
papiery "lega!** 

m W. Blackkawk 8t., CHICAGO, ILL 
TELEFON MONBOE 842. 

WM. TiMERBOFF. 
Fabrykant ^TT/i t\ Skład hurtów. 

nawańflkich w * trfejo tytoniu 

1112 ¥. liedzie Ave., 
CHICAGO, II*TlM*tik Ąn 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
-.»• .'posTro- « --jjt' ł»-,y 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Młodz. Tow. św. Alojzego mają 

się "Stawie, do hali Klubu dziś wieczo- 

rem^o godzinie %8mei dla-otrzyma- i 
i fiia o^naków na letnią, .wycieczkę, któ- 
II ra się odbędzie w niedzielę, dnia 30g;Q 

lłpc^ W Park Ridge, 111., a więc, ci 
którzy już takowe odebrali mają. za 

nie zapłacić, a cl co je nie otrzymali, 
mogą otrzymać takowe.gdyż to będzie 
ostatnie posiedzenie w tej sprawie na 

które zaprasza, — Komitet. 

Z JADWIGOWA. 
-— Tow.' Polek Im. Maryi No. 38 

ZjediL ma się zebrać .w piątek, o go- 
dzinie 7mej wieczorem do liali szkol- 

nej z odznakami na przyjęcie Dostoj- 
nego Gościa, Jego Ekscelencyi Arcy- 
biskupa Symona. — Marya Osucb, 
prez. T. Turalska, sekr. prot. 1178 N. 
Leavitt str. 

Drobne ogłoszenia 
DO WYNAJĘCIA duży widny szap, 
odpowiedni na lekką fabrykę. Ta- 
nio. 143—145 Front str. blisko Milwau- 
kee i Elston aves. 27 1 

DO WYNAJĘCIA DOBRY SALON W 
NIEMIECKO POLSKIEJ OKOLICY, 
BLISKO DUŻYCH WALCOWNI *Ę- 
LAZA. 11 WEST HURON ULICA. 291 

ZAWIADAMIAM 
Szanowną Publiczność, iż moja fabry- 
ka żółtej tabaki do zażywania ze sta- 

rego kraju znajduje się pn. 754 Noble 
ul. róg Blanche ave. Antoni Ryba, fa- 
brykant. 281 

POKÓJ frontowy mały lub duży dla 
dwóch inteligentnych mężczyzn. 347 
Noble ul. przy Chicago ave. 29 1 

POTRZEBA panien na stancyę, z wik- 
tem lub bez wiktu, przy bezdzietnej 
familii. 5 Bauwans ulica, róg Ashland 
ave. ślizawska. 28 1 

POTRZEBA mężczyzn i panien na 

stancyę. 819 Milwaukee ave. 3cie pię- 
tro front 

POSZUKIWANIE. 
UZDOLNIONY ORGANISTA POSZU- 
SKAWE ZGŁOSZENIA. J. SURO- 
SKAWE ZGŁOSZENIA. J. SURO- 
WIEC, 287 — 7th STR. JERSEY CI- 
TY, N. J. 

DO WYNAJĘCIA^3 pokoje^731 Mil- 
waukee ave. Zgłosić się na pierwsze 
piętro. 

* TEL. MONflOE 2480. 

A. RONOWSKA,Akuszerka 
627 Milwaukee Avenne. 

U W AGA! J estem napowrót z 

Iowa. 

PRACA. 
POTRZEBA 5 maazyniarek przy bia- 

łych kamizelkach. 789 N. Artesian 
ave. blisko Lemoyne ul. 31 "1 

'w>i ■*- 

POTRZEBA maszyniarek przy kami- 
zelkacli (vests). 265 W-est North ave. 

róg Marshfield ave. 311 

POTRZEBA natychmiast dziewcząt 
do szycia spodni. 2G7 Noble ulica, u 

góry. 27 1 
r ■ .iw 'W — 

POTRZEBA polskich robotników na 

kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis- 
consin i Minnesota. Przejazd darmo. 

Zgłosić się do: 
ADAMS, T1LLOTSON & ELMER, 

101 SOUTH CANAL STR. 
15 sierp CHICAGO. 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do łuskania orzechów. Chicago 
Nut Meat and Preserying Co. 2G0 ti. 
Kinzie ul. 27 1 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do- 
mowej roboty. 198 W. Div}sion st., 2gie 
piętro. xx 

POTRZEBA kobiety do opiekowania 
się chorą, i dzieckg. 8 miesięcy stare- 
go. B. Drexler. 258 Mąx.well ul. 28 1 

POTRZEBA chłopaka do robienia 
dziurek na maszynie, także dziewcząt 
do szztąfirowania i maszyniarek do 
robienia podszewki przy surdutach. 
C92 N. Ashland ave. 28 1 

1 f 1 

POTRZEBA dobrego prasownika przy 
sukniach. 108 Augusta str. 

POTRZEBA trymera przy surdutach. 
95 Haddon ave. 2gie piętro. Rothgie- 
ser Bros. 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
kantów i do przyszywania guzików 
przy surdutach. S3 Cleaver ulica. 

POTRZEBA starszej niewiasty do ba- 
wienia dzieci i domowej roboty. Taka 
która chce dobre mieszkanie. 954' is. 
Lincoln ulica. 

POTRZĘBA porządnego mężczyzny 
na stancyę z wiktem. 702 N. Ashland 
ave., na dole, front. 

POTRZEBA ludzi na farmy, do lasów 
i w mieście. 066 Milwaukee ave. 291 

POTRZEBA maszyniarki przy kie- 
szeniach, taka która rozumie pierw- 
szą robotę, do przyszywania guzików 
i prasownika na szewki przy surdu- 
tach. Kobiet do finiszowania surdutów 
i bejstowania kantów w domu. Fel- 
der and Cobn. 78 Bęigham str. 2gie 
piętro. 281 
POTRZEBA maszyniarki do podszew- 
ki i do małej roboty. 65 Emma str. 

POTRZEBA chłopaka do piekarni 1 
na wóz, róg Cudahy i Linden ave. 
Hawthorne. 281 

POTRZEA dziewcząt do maszyn do i 
sukien. Zgłaszać się cały tydzień. 611 
Holt ave. 

POTRZEBA pierwszej klasy maszy- 
niarza dq pierwszej roboty i pierw- 
szej klasy prasownika przy surdutach. 
695 Dickson s£r. w tylę. 

t" 
[JPOTR&EBA bejściarzy pyzy surdu- 

tach, także chłopaków w naukę na 

maszynie. 953 Leayltt ul. blisko Mil? 
waukęe ave. 2S ł 
u'...' u y—.i 111.:! 
POTRZEBA kieszeniarek 1 do pod- 

pr?y ąiu-d^ąp^. po- 
bra sapłata: 70 Emma str. 28 1 \ 

PRACA. 
>■!' ■ 

POTRZEBA doświadczonego rzeźnika, 
mówiącego po polsku i litewsku. Do- t 
bra zaplata. 8700 Commercial ave. So.; 
Chicago. G. Walczak. 28 1 

POTRZEBA "50 maszyniarek" przy 
damskich reprach. Banner Waist Co. 
161 So. Clinton str. xxx 

POTRZEBA robotników do roboty 
na kolei w Illinois, Iowa, Wisconsin 
i Michigan. Tąkże do rozmaitej innej 
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal 
ul. i 20 W. Madison ul. Asping & 
Sweet. xxx 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. Zgłosić się: 531 Noble ul., lsze 

piętro. xxx 

DOTRZEBA panien i mężatek, 
* $15 cała naultH kroju i krawieczy- 

zny, uczymy we dnie i wieczorem. 
Z. FEIST, 064 W. 18ta ul. 

POTRZEBA natychmiast dziew- 
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta 
ezukające za pracą gdzieindziej raczą 
się zgłosić gotowe do pracy do Kolba, 
772 Milwaukee Ave., naprzeciw Cleaver. 

TiOTRZEBA 100 dziewcząt <Jo mycia statek, 200 
A do domowej roboty — zarazem kucharek i 
dziewcząt do hoteli. 

643 MILWAUKEE AYE. 
PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

TIATPflłnW codziennie dziewcząt do P.e« 
P|l I |(/rKA s auracyl hotelów 1 domowi j 
* 
" 

roboty. N»j9'ar«z» poiakie 
biuro w miejcie. 

909 Milwaukee Av. blizko A.bland ar. 

POTRZEBA pierwszej klasy cieśli lub 
tokarza. 144—146 Ontario str. Union 
Elevator and Machinę Co. 27 1 

POTRZEBA dobrej gospodyni na pro- 
bostwo. Zgłosić się 19 Emma ul. M. 
Pudło. 1 s 

POTRZEBA stryperek do tytoniu na- 

tychmiast. 888 Milwaukee ave. 28 1 

POTRZEBA dziewczyny do rygli 1 
dziurek na maszynie i prasownika na 

kawałki. 447 N. Ashland ave. 27 1 

POTRZEBA mężczyzny do czyszcze- 
nia pieców. 748 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dwóch kobiet do darcia 
szmat. 555 Noble ulica. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1834 North Troy ulica, blisko 
Belmont avenue. 311 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. 1201 Irving ave. w salonie. 291 

POTRZEBĄ panów na mieszkanie. 
825 Milwaukee ave. 3cie piętro. 

POTRZEBA kobiety do sortowania 
szmat. 821 Austin ave. róg Oakley 
ave. 29 1 

POTRZEBA 15 ludzi do roboty, kie- 
szeniarek, do leiningu, pierwszych rę- 
cznych i do rękawów. Maszyny pę- 
dzone elektryką, i szap światły. Stała 
praca. 850 N. Ashland ave. Rogowski. 

28 1 
• 1 ■■ * 

POTRZEBA balwierza na stałe lub do 
pomocy. M. A. Figler, 8459 Superior 
ave., róg 85tej ulicy, South Chicago. 

29 1 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 
1166 Milwaukee ave. pierwsze piętro 
front. 

POTRZEBA" prasowników-przy~surdu- 
tach. 474 N. Marshfield ave. 

POTRZEBA klerka do składu rzeźni- 
czego. 243 Armitage ave. 

POTRZEBA pierwszych i drugich 
dziewcząt w naukę ręcznej roboty 
przy surdutach. 47 Brigham ul.\ 
POTRZEBA maszyniarkę do wierzch- 
nich kieszeni, pierwszą, ręczną i dzie- 
wcząt do sztafirowania rękawów. 34 
Bradley ul. 
POTRZEBA ludzi do boru, na farmy, 
na- kolej do rozbierania budynków, 
siodlarzy. 425 Milwaukee ave. Polski 
Agent. xxx 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 771 Milwaukee ave. 

POTRZEBA 50 mężczyzn więcej do- 
brych robotników ze szuflami, roboty 
na długi czas .w mieście. Dobra zapla- 
ta. Przynieście $1.00 na pozwolenie z 

Unii. Ofis 52 So. Halsted ul. Otwarte 
cały dzień od Otej rano do Otej wie- 
czorem. 

Kupno i Sprzedaż. 
DOBRY SALON na sprzedaż, dobry 
dla Polaka który mówi po polsku i 
niemiecku. Bardzo tanio z powodu iż 
mam dwa interesa. Adres w Adm. 
Dziennika Chicagoskiego. 27 1 

NA SPRZEDAŻ tanio salon i hala. za 

pół ceny. Sprzedaję z powodu choro- 
by żony. 4501 Laflin ulica 31 1 

GROSERNIA na sprzedaż w dobrym 
miejscu w polskiej okolicy. Sprzeda- 
ję z powodu oujazdu do North Chica- 
go. Adres w Adm. Dziennika. 27 1 

NA SPRZEDAŻ salon rogowy tanio. 
Adres w Adm. Dziennika Chicagoskie- 
go. 29 1 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy/Zgło- 
sić się 52 North Peoria uJ. 27 1 

NA SPRZEDAŻ salon. 221 Corneil 
ul. 29 1 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu nie- 
porozumienia ze wspólnikiem. 147 
Fry ul. róg Holt ul. 29 1 

NA SPRZEDAŻ młody pies do pilno- 
wania. 21 Crittenden ul. 27 1 
ul. 27 1 

NA SPRZEDAŻ cała domowizna. 25 
Sloan ulica, od tyłu. 28 1 

DWIE LOTY na Wisner ave. blisko 
Milwaukee ave. (ulica asfaltowana), 
warte po $700, oddam po $450. Teofil 
Stan. 694 Milwaukee ave. 291 
NA SPRZEDAŻ. Wielka oferta, 8 po- 
kojowy murowany dom, południowo 
wschodni róg Iowa ul. i Fairfield ave. 
Ulica brukowana. Cementowe chodni- 
ki. żelazne płoty. Cena $2400. Zróbcie 
ofertę. William A Bond and Co. 115 
Dearborn ul. 
DOBRA grosernia ha sprzedaż. Ądreą 
w Adm. Dziennika. 29 1 
NA SPRZEDAŻ mleczarnia, staj-e wy- 
robione miejsce. Sprzedaję z powodu 
wyjazdu dó starego kraju. Adres w 
Adm. Dziennika. <18 i 

Kupno i Sprzedaż. 
Na Sprzedaż Tanio. 

1/tfa, domBrick na 3 renta, Fry St. 600 
Lota, 8 piętrowy brick na 3 renta na | A AHA Maryanowieta Wb»uuu 
Lota, 2 domy ze Batorem na Kan 200 

Farmy z budynkami w polskiej okolicy w Wi§» 
oonsin na sprsedat ąlbo na wymianę na prapert*. 

Pieniądze wypożyczam tanio na properta. 
ADAM MAJEWSKI. 567 Noble Str. 

NA ZAMIAN farma 290 akrów w Mi- 
chigan, dobre budynki z inwentarzem, dobry grunt, za dobre <®Q OilH DO 
ChlcagoBkie properta <JlO)UuvtUv 

80 Akrów farma, dobre budynki, 70 mil 
od Chicago na połud- (grt Q(kO HH nie, pole pod pługiem 

80 Akrów bea budynków, połowa pod 
$1,200.00 

80 Akrów farma, dobre budynki, inwen- 

2^.""^.. $1,400.00 
Oprócz tych mam wiele Innych farm 

do wyboru. 
Po bliższe Informacye zgłoście ilę lub 

pUzcie do: 

A. A. JANKOWSKI, 
84 La Salle St„ Pokoj 507, 

albo wieczorem 1 w Niedziele po połudn.: 
2566 Milwaukee Ave„ Arondale. 

NA SPRZEDAŻ murowany dom za 

$5,500. Znajduje się salon na miejscu, 
który przynosi $642 rocznie^ Potrzeba 
$2,300, reszta na odpłatę. 982 N. Hoyne 
ąve. 1* 8 

KTO ma $500. na pożyczkę za dobrą 
gwarancyą. na 6 miesięcy lub Jeden 
rok, niech się zgłosi do Adm. Dzienni- 
ka Chicagoskiego. 6 procent na roli.. 

XXX 

NA SPRZEDAŻ 2-plętrowy dom, lota 
1 basement stajnia pn. 30 Iowa ulica, 
pomiędzy Lincoln i Wood ulicami. 
Sprzedaję z powodu wyjazdu do kra- 
ju. Dobre miejsce dla pedlarza. 2 s 

NA SPRZEDAŻ 2-piętrowy murowany 
dom i salon; sprzedam wraz z salo- 
nem lub bez. Sprzedaję z powodu cho- 
roby. Mrs. F. Friedmann, 13 Lessing 
ul., blisko Chicago ave. 27 1 

NA SPRZEDAŻ 2-piętrowy dom z lo- 
tą,. Sprzedam tanio. 4718 Hermitage 
ave. 22 s 

NA SPRZEDAŻ. Centre ave. pomię- 
dzy 31szq. i 35tą. ulicą., 10 lotów, ulica 
brukowana, cemento.we chodniki, 
sprzedam za połowę rzeczywistej 
wartości, jeżeli kupicie w krótkim 
czasie. S. Schallman and Co. 1204 
Chamber of Commerce. 138 E. Wa- 
shington ul. 29 1 

JEŻELT chcecie kupić farmę z inwen- 
tarzem w polskej okolicy, blisko mia- 

sta 1 polskich kościołów, piszcie do 
właściciela tam zamieszkałego 25 lat. 

Adres: Józef Wójcik, Stevens Point, 
Wis., albo Jan Wójcik, 1275 W. 21-st 
Place, Chicago, 111. 29 1 

Na Sprzedaż 
w Ayondaie. 

Ridgeway Ave., obok domu Star- 
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2ch 
pomieszkaniach, na łatwe miesię- 
czne wypłaty. — Potrzeba tylko 
§300 wpłaty resztę można opłacać 
miesięcznie tak samo jak rent.— 

Loty są 26 i 27 stóp szerokie i 125 
długie, cementowe chodniki i ładne 
drzewa przed każdą lotą. 

Bliższyoh informacji udzieli: 

ED. SZAJKOWSKI, 
MILWAUKEE i CENTRAL PARK AVES. 

Mieszkanie: 1556 N. Hamlin Ave. 

W subdywizyi codziennie 1 w Niedzielę. 

KTO CHCE 
kunid lub eprze- 
dad property, 
grunt lub farmę, 
albo pożyczyć! 
pieniędzy na bu- 

dowę lub zaknpna; albo kto ma pieniądz* 
do wypożyczenia na pierwszy morgecz, 
ten nUck sią zgłosi do polskiego kantora 

G. W. DYNIEWICZ & GO., 
805 Milwaukee A?uwChlcago. 

Asekurujemy od ognL h najlepszych 
iromp.miach. Wyrabiamy wszelkie pa- 
piery legnlne. fcciągamy spadkoblerstwi 
z Europy I wystawiamy pełnomocnictwu 
-*yli pleulpolęacye. 
NA SPRZEDAŻ szap krawiecki odpo- 
wiedni na szap ze spodniami. Maszy- 
ny pędzone elektryką.. 157 W. Black- 
hawk str. 

NA SPRZEDAŻ rogowa grosernia I 

skład delikatesów. Wyrobione miej- 
sce. 87 W. North ave. 

|l|iW 1 ■ i, 
NA SPRZEDAŻ trzy maszyny do szy- 
cia i jedna do dziurek; wszystkie wy- 
robu Singera. Także sprzedam dwa 
żelaza do prasowania bardzo tanio. 22 
Bauwans ulica, trzecie piętro. 

NA SPRZEDAŻ ładny mieszkalny 
dom na Fullerton Boul. blisko Lin- 
coln Parku, 10 pokoi, po najnowsze- 
mu urządzone, lota 50x180. Idealne 
mieszkanie, warunki bardzo dogodne. 
Zgłosjć się do Miltop P. Randell, 247 
Monadnock Błock. Jackson i Dear- 
born ul. 2 s 

■ 1 '1. J1.'.1'1' ■ ! I 

NA SPRZEDAŻ skład cygar, tytoniu, 
papierosów 1 każdego .rodzaju dro- 

biazgów. Interes istnieje 18 lat. Sprze- 
daję z powodu choroby żony. 503 No- 
ble ulica. 31 1 

■ .1.1 Ji.. ■■ 1... TfTT— 

NA SPRZEDA salon. 301 W. Chicago 
ave. M 1 

NA SPRZEDAŻ lub zamianę farmę 80 
akrów, piękne zabudowania, 15 sztuk 
bydła, 2 konie, wszystkie maszyny 
farmerskie, hlisko Poiskiego kościo- 
ła i szkoły. Dobra ziemia. Zgłosić się 
J. F. Fleet, 59 Pearboru ul. Pokój 21. 

ŃA SPRZEDAŻ tanio dobry salon 

pomiędzy szapąml i bUąko "lupaber 
yardy", odpowiedni dla Polaka z Ga- 
licyl. Sprzedaje z powodu choroby. 
Zgłosić się 87 biston ave. 281 

ŚPIEWNIK 
dla użytku Polaków w Ameryce 

A OSOBLIWIE SZKÓŁ I CHÓRÓW POLSKICH, 

Zawierający oprócz pieśni 
na jeden i dwa głosy 

Teoryą Muzyki i Śpiewu. 
Opracowany przez 

A. J. Kwasigroclia i 8. Zahajkiewlcza. 

CZĘŚĆ 
PIERWSZA. 

CENA 
80 CENTÓW. 

Biorącym \7 większej Ilości dajemy Btoaowny rabat. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACJI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, 
141-143 W. Division St., CHICAGO, ILLIMOIS. 

/Po co pisać 50 albo 100 zaproszeń? \ 
l Na ślub i to w czasie, kiedy każda chwilka narze- V 
/ czonych jest zajęta przygotowywaniem się do tej uro- 

czystości, jeżeli za tanie pieniądze można dostao dru- 

kowanych tyle, ile potrzeba, bez pracy 1 kłopotu? 
Przyjdźcie do drukami 

Dziennika Ghicagoskiego, 
a pokażemy wam rozmaite bardzo gustowne gatun- 
ki papieru na zaproszenia do wyboru. Na żąda- 

nie redagujomy zaproszenia bezpłatnie. 

141-143 W. Division St. 

KROLOWA NIEBIOS 
LEGENDY O MATCE BOSKIEJ 

ZEBRANE PRZEZ 

Maryana Gawalewicza 

Z 20 ILLUSTRACYAMI WYKONANEMI 

PRZEZ 

Piotra Stachlewicza* 

Wydanie trzecie przejrzaa# 
i uzupełnione. 

CENA $3.75. 

NABYĆ MOŻNA V? 

Adm. Dziennika Chicagoskiego, 
141*143 W. Diyision St., 

CHICAGO, IWU 


