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ZNÓW GORŹKA PRAWDA. 

(Artykuł "Polaka w Ameryce.") 

Do tego czasu wiele różnych 
zarzutów czyniono "Polakowi w 

A mery cefale jeszcze nikt nie wy- 
stąpił z zarzutem, jakoby ten nie 

był polskiem pismem, opierają- 
cem się na wskroś o katolickie 

zasady. 
Przeciwnie czyniono nam za- 

rzuty, że wytrwale i bez naj- 
mniejszej trwogi bronimy tych 
zasad. Podczas gdy inne polsko- 
katolickie pisma zmieniały nie- 

kiedy swe poglądy, zbliżały się 
do liberałów, — "Polak w Ame- 

ryce" był zawsze niepoprawnym 
i ani na jotę nie zbaczał z raz o- 

branej drogi. 
Czy zarzuty te były słuszne 

lub- nie> czy były one dla nas wię- 
cej pochwałą aniżeli naganą, w 

to nie wchodzimy, stwierdzamy 
jedynie to, że "Polak w Amery- 
ce-" wypowiadał każdemu praw- 

dę, bez względu na tor do kogo 
odnosiło się jej wypowiedzenie i 

bez względu na to, jak wypowie- 
dzenie tej prawdy będzie przy- 
jęte. 
.* Tam> gdzie dobro Kosciofa i 

dobro narodowości naszej wyma- 

gało tego, pisaliśmy to, co nam 

podyktowało serce, co nam na- 

kazywało, nasze przekonanie, co 

nam nakazywało spełnienie obo- 

wiązku i żadne względy nie 

wstrzymały nas od spełnienia na- 

szego zadania. Nieraz polsko 
katolickiemu stronnictwu, a 

szczególniej jego przewódzcom 
wypowiadaliśmy gorzką prawdę> 
nieraz wytykaliśmy i to, że nie 

którzy nasi księża zamiast stać 

na straży interesów narodowych, 
pchają amerykańską Polonię w 

głębinę amerykanizmu, o co się 
na nas interesowane osobistości 
bardzo gniewały, a w wielu wy- 

padkach publicznie w gazetach i 

prywatnych listach beształy, za- 

rzucając nam nieczyste pobudki. 
Wszystko to jednak przeminę- 

ło, a ci, do których odnosiły się 
nasze uwagi, uspokoili się i w 

końcu przyznali nam słuszność. 
I dzisiaj znów jesteśmy zmu- 

szeni pod adresem niektórych 
naszych księży wystąpić z zarzu- 

tem i to dość poważnym. 
Mamy wiele polskich parafij, 

w których bbowiązki organistów 
sprawują ajryskie dziewczęta lub 

amerykańskie "ladies." Niejedna 
z tych dam nauczyła się jako ta- 

ko brzdąkać na fortepianie, a to 

niektórym z naszych polsko a- 

merykańskich księży wydaje się 
dostatecznem wykształceniem na 

organistę. Taka ajryska "Miss'' 
lub "Lady'' zasiadłszy do organu, 

brzdąka po nim, jak po klawi- 

cymbale i swym fistułowym gło- 
sem* naśladującym sopran, śpie- 
wa w polskim kościele różne tre- | 
le, uchodzące za pieśni na cześć i 

Pana. 

Uszy nieraz bolą słuchać jak 
taki organista w spódnicy popi- 
suje się w polskim kościele swą 

muzyką i śpiewami, które przy 
poważnej muzyce kościelnej i 

śpiewach chóralnych wyglądają 
tak, jak kwiatek przypięty do ko- 

żucha. 

Powie niejeden, że są tak małe 

parafie polskie, w których nie- 

podobna utrzymać osobnego or- 

ganisty i trzeba się posługiwać 
obconarodowemi dziewczętami' 
umiejącemi jako tako poruszać 
klawiszami, bo i polskie przysło- ! 

wiei powiada: 
Tak krawiec kraje jak mu ma- ! 

tery i #tąje. Gdyby tak było, to ! 

chofliaj: podobne wypadki były- 
by jpaSałowania godne, ale hyty- 
by £ri|e<ileż usprawiedliwione. 

atoli usprawiedliwienia 
dla tych polsko amerykańskich 
księży, którzy stojąc na czele 

większych polskich parafij, za- 

miast zawodowych polskich or- 

ganistów. przyjmują na organi- 
stów skończone fuszerki i to pra- 
wie zawsze obcej narodowości. 
Znamy parafie liczące po 250, 300, 

400, a nawet 700 familij, w któ- 
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rych obowiązki organistów spra- 
wują ajryszki i niemki. Polski or- 

ganista miałby tam nietylko do- 

stateczne ale i bardzo dobre u- 

trzymanie, a jednakowoż niektó- 

rzy z polskich księży, zastępują 
ich obconarodowemi dziewczęta- 
mi i kobietami. 

Jest to występek karygodny i 

nadający się do publicznego na- 

piętnowania. Kto wie, jak waż- 

nym czynnikiem do podniesienia 
polskiego ducha i patryotycznych 
uczuć, jest śpiew polski, jest 
pieśń polska, ten pojmie, że nasz 

zarzut jest zupełnie słuszny. W 
kościele polskim, w którym obo- 

wiązki organisty sprawuje kobie- 
ta obcej narodowości, nieusły- 
szysz nigdy pieśni polskiej, nigdy 
tonu, przypominającego nam pol- 
ską nutę, "Organistka obca, 
śpiew obcy i wszystko obce." 
Ksiądz może sobie mówić i naj- 
lepsze kazania w polskim języ- 
fkti> to jednakowoż nie trafiają o- 

ne do serca, bo temu, co w nich 

polskiego, przeczy obca nuta z 

chóru. 

W tych parafiach, w których 
na chórach gospodarzą cudzo- 

ziemki, o zorganizowaniu śpie- 
waczych polskich towarzystw 
kościelnych niema i mowy. a je- 
żeli się nawet i zorganizują, to 

śpiewają Bogu chwałę, nie swo- 

im, nie polskim, ale jakoś w u- 

stach Polaków nienaturalnie 
brzmiącym obcym językiem. 

Do tej chwili żadna z pol?ko- 
amerykańskich gazet na tę bole- 

sną i piekącą ranę nie zwróciła u- 

wagi i my zwracamy ją po raz 

pierwszy, dodając, że potrzeba ją 
wpierw wypalić, zanim przejdzie 
w gangrenę. Wiemy, że za po- 
wyższy artykuł sprowadzimy na 

siebie wiele gromów, ale my nie- 

ulękniemy się ich i spełnimy to, 
co spełnić powinno każde polsko 
katolickie pismo. 

Dla nas dobro Kościoła I do- 
bro naszej narodowości, to naj- 
żywotniejsze sprawy, to najświę- 
tsze hasła, i nigdy nie cofniemy 
się przed spełnieniem obowiązku. 

Mogą spadać na nas gromy, 
my jednak stać będziemy jak sil- 
ny mur, jak granitowa skała, któ- 
re się potrafią oprzeć wszelkim 
burzom i nawałnicom. 

o 

JE. ks. Arcybiskup Symcn. 
w Pittsburgu. 

(Sprawozdanie "Dziennika Pol- 
skiego.") 

W poniedziałek wieczorem dn. 
21 sierpnia o godz. 7:30 zawitał 
do Pittsburga JE. ks. Arcybiskup 
Symon. Komitet składający się 
z księży wyjechał na spotkanie 
Jego Ekscelencyi do Youngstown, 
O., dokąd też towarzyszyli księ- 
ża z Cleveland, O. Arcybiskup 
Symon przyjechał do Pittsburga 
koleją Erie na stacyę. gdzie już 
oczekiwali nieomal wszyscy księ- 
ża polscy z Pittsburga i okolicy, 
towarzystwa uniformowane i ty- 
siące wiernych. W towarzystwie 
księży Jego Ekscelencya najprzód 
złożył krótką wizytę miejscowe- 
mu biskupowi, potem w pięknie 
udekorowanym powozie został 
odprowadzony w paradzie z mu- 

zyką i towarzystwami w unifor- 
mach do kościoła św. Stanisława 

Kostki, gdzie bractwa i towarzy- 
stwa oczekiwały stojąc szpalerem. 
Pochód odbył się Penn ave., pię- 
knie udekorowaną w barwy pol- 
skie, papieskie i amerykańskie, o- 

raz iluminowaną puszczaniem ró- 

żnych sztucznych ogni, aż do 21 

ulicy. 
Szpalerem przy odgłosie dzwo- 

nów przyjechały powozy z księ- 
żmi, gośćmi i wybitnemi osobi- 

stościami, spiesząc do plebanii. 
Gdy JE. wysiadł z powozu, chór 
św. Cecylii zaśpiewał powitalną 
pieśń' potem muzyka zagrała kil- 

ka narodowych utworów.JE. po- 
chwilowym wypoczynku na ple- 
banii udał się do kościoła św. Sta- 

nisława Kostki, przez szpaler u- 

rządzony przez -dziewczynki u- 

brane w bieli, które mu towarzy- 

szyły aż do ołtarza. Obecni byli 
prawie wszyscy polscy księża 
miejscowi i z okolicy, a między 
tymi ks. ks. dr. Smogur z Steu- 
benville, 0.» Robaczewski z Dil- 

lonville, Pa., Musiał i Lekston z 

Wheeling, Polaski z Oil City. 
W kościele powitał Dostojne- 

go Gościa ks. Jan Górzyński w 

imieniu całej Polonii na co odpo- 
wiedział Arcybiskup w przepięk- 
nych słowach, dziękując Pola- 

kom za tak serdeczne przyjęcie* 
oraz skreślił stan i położenie bra- 

ci naszych pod' zaborem rosyj- 
skim, w jaki sposób są gnębieni, 
czem tłum pobudził do płaczu. 

Potem odbyło się nabożeństwo 

z wystawieniem Najśw. Sakra- 

mentu, które celebrował Arcybi- 
skup w asystencyi ks. Siwca ja- 
ko dyakona i ks. Kwapulińskiego 
jako subdbyakona. 

Po nabożeństwie Arcybiskup 
uidał się na plebanię, gdzie był 
przyjmowany po polsku przez 

księży i wybitnych obywateli 
polskich. Arcybiskup Symon ba- 

wić będzie w pittsburskiej dye- 
cezyi przez 10 dni, przez który to 

czas zamieszkiwać będzie na ple- 
banii par. św. Stanisława. 

Porządek wizyt Jego Ekscelen- 

cyi w parafiach o ile nam wiado- 

mym jest następujący: 
We wtorek. 22 sierpnia, rano 

odprawił JE. mszę Św., po połud- 
niu zwiedził polską ochronkę 
Najśiw. Rodziny w Emsworth, 
Pa., gdzie też odprawił wieczorne 

nabożeństwo. 
W środę, 23 sierpnia odwiedził 

polską parafię w Mt. Plcasant, 
Pa. 

W czwartek. 24 sierpnia, JE. 
będzie w klasztorze 00. Bene- 

dyktynów w St. Vincent, Pa., na 

uroczystości konsekracyi nowej 
Bazyliki. 

W piątek, 25 sierpnia, w para- 
fii Niepokalanego Serca Maryi w 

13 wardzie. 
W sobotę, 2Ó sierpnia, w para- 

fii Najświętszej Rodziny, przy 

4tej ulicy. 
W niedzielę 27 sierpnia, JE. 

pośiwięci kościół polski w Brad- 

dock, Pa., pod wezwaniem Najsł. 
Serca Jezus. 

W poniedziałek. 28 sierpnia, w 

parafii Św. Jozafata na South 

Side. 
We wtorek, 29 sierpnia, w pa- 

rafii św. Wojciecha na South 

Side. 
Wogóle w Pittsburgu panuje 

na Polsce wielka powaga, ulice 

i domy zamieszkane przez Pola- 

ków są świetnie udekorowane, a 

naród w oświętnej odzieży uzu- 

pełnia tej całej galówki podczas 
wizyty JE. ks. Arcybiskupa Sy- 
mona. 

1 Dalszy ciąg wizyt JE. podamy 
w jak najbliższym czasie. 

o , 

Z New Yorku» N. Y. 

Zapowiedziane otwarcie i po- 

święcenie grecko -katolickiej cer- 

I kwi przy 20tej ulicy odbyło się 
w przeszłą niedzielę z wielką u- 

roczystością przy współudziale 8 

JE. ks. Biskupa Cusacka, Monsi- ! 

gnora Donovan, oraz czterech J 
proboszczów grecko katolickich, I 

i ks. ks.: J. Welikowskiego z New 

Britain, Conn., J. Czaplińskiego 
z St. Louis, Mo. i P. Tymkiewi- 
cza z Yonkers. N. Y. Między pu- I 

blicznością zauważyliśmy liczne 

reprezentacye miejscowych to- 

j warzystw polskich, które przyby- | 
ciem swem zaznaczyły sympa- 

1 tyę, jaka łączy i łączyć powinna 
Polaków z Rusinami. Sympatya 
ta była zaznaczoną również pod- 
czas uczty po ceremonii koślcielnej I 
w toaście wniesionym na cześć 
Polaków przez p. Chromowskie- 
go, który jest duszą teraźniejszej 
organizacyi Rusinów w NewYor- I 
ku. Na proboszcza nowej parafii I 

I zaproszono ks. J. Czaplińskiego, 
i który dotychczasową swą dzia- 

łalnością w St. Louis zaskarbił I 
| sobie serca i zaufanie tamtej- I 

szych swych parafian. Życzymy 
mu powodzenia w New Yorku, a I 

I parafianom winszujemy dobrego I 

wyboru. Życzymy też całej kolo- I 
nii ruskiej, aby raz doszedłszy do I 
organizacyi. dbała o nią i wy- I 
trwale dążyła do silnego zjedno- I 
czenia, któreby jej zapewniło po- i 
myślna przyszłość. R 

Ze Stevenspoint, Wis. 
— Parafia św. Piotra zakupiła 

budynek i loty na plebanię cUa 
Wiel. ks. Peścińskiego. Wła- 
sność ta jest znana pod nazwą 
domu Wallace'a, położona pod 
no. 423, przy Czwartej ave. i 

składa się z dwupiętrowego do- 

mu, mniejszych zabudowań i 2}$ 
lot a zajmowana była dotychczas 
przez panią Lenę Petersen. Cena 

zakupna wynosi $1,500, a papie- 
ry prawne zostały wyrobione w 

zeszłą środę. Parafia założy w 

tym domu wszelkie najnowsze 
urządzenia, a ks. proboszcz za- 

mierza się wprowadzić tam w 

jak najbliższym czasie. 
— Nieraz daje się słyszeć o fi- 

glach, płatanych przez pioruny, 
a]e wypadek, jaki się zdarzył w 

domu państwa Franciszków Ro- 
szak, zamieszkałych pn. 325 przy 
Illinois ave., jest dziwniejszym 
od wszystkich o jakich się kiedy 
słyszało. Było to w zeszłą nie- 

dzielę p.omiędzy godz. 11 a 12 w 

nocy. Pani Roszak spała, jak 
również i jej mąż, ale on się nie 

rozebrał, lecz położył poduszkę 
w nogach łóżka i tak zasnął. W 

tym samym pokoju stała kołyska 
z dzieckiem, a starszy synek spał 
w przyległym pokoju. W tem 

cały dom napełnił jakiś oślepia- 
jący blask i jednocześnie dał się 
słyszeć straszny huk, jakby ja- 
kiej ogromnej eksplozyi. Rodzice 

się natura]nie przebudzili a p. 
Roszak usiłował wstać .lecz lewa 

noga, która się znajdowała naj- 
bliżej okna, w które widać pio- 
run uderzył, odmówiła mu po- 
słuszeństwa, była jakby sparali- 
żowana, lecz to przeszło w parę 
minut, poczem się okazało, że 

prąd elektryczny wypalił dziurę 
w spodniach jego poniżej kolana, 
pozostawił oparzoną smugę na 

nodze, a następnie najgorzej się 
zemścił na skórze buta, bo ro- 

zerwał ją na drobne kawałki. 
Ale na tem nie koniec, bo pio- 

run narobił masę podobnych fi- 

glów w całym domu. I tak, okno, 
przy którem €tało łóżko, zupełnie 
znikło wraz z ramą; szkło po- 
tłuczone zostało na drobne ka- 

wałki, a rama na drzazgi. Firan- 
ka porozrywana na kawałki, a 

drążek, na którym była zawie- 

szona, znalazf się woity pomię- 

dzy łóżko a materac, tuż przy 
głowie pani Roszak; drążek ten 

był rozłupany w kilku miejscach. 
Jedna noga łóżka w głowach, na 

stronie gdzie spała p. Roszak,roz- 
łupana na dwoje i jedna część 
odrzucona. Całe łóżko i kołyska 
pokryte były startym na proszek 
tynkiem ze ścian, szkłem i drza- 

zgami. Ściany poobdzierane z 

tynku w całym domu. Kilka o- 

kien wybitych, murowana ściana 

sutereny rozłupana w jednem 
miejscu na dwoje. Schodki w ty- 
le domu rozbite na pojedyńcze 
deski, z których były zbite, i lu- 

źno, leżały na podwórzu. Rama 

drzwi kuchennych potrzaskana. 
Na dachu po obu stronach komi- 
na ogromne dziury, jedna z nich 
sześć stóp długa, a dwie stopy 
szeroka. Wogóle cały dom przed- 
stawiał taki widok, jak gdyby go 
zbombardowała baterya artyle- 
ryi. Członkom rodziny, z wyjąt- 
kiem oparzenia nogi p. Roszaka, 
nic się nie stało, pomimo, że uj- 
rzawszy dom nie chce się wie- 

rzyć, aby kto z niego mógł ujść z 

życiem. 
— Teodor Łukaszewicz z To- 

runiu ''legł bolesnym potłucze- 
niom .. zeszły piątek po połu- 
dniu. Był on u sędziego Ciarkę w 

budynku Rothmana, a gdy stam- 

tąd wychodził i znajdował się na 

drugiem piętrze, potknął się na 

schodach i spadł aż na dół, z wy- 
sokości dwóch piętr. Podniesio- 
no go nieprzytomnego, lecz po 

udzieleniu pomocy lekarskiej 
przyszedł do siebie. Rozciął so- 

bie twarz i nos, które musiano 

zeszyć, a oprócz tego odniósł in- 

ne obrażenia. 
— Kazimierz Przybylski z 

Pike Lake, liczący 20 lat, od- 
strzelił sobie przypadkiem dwa 

paJce u prawej nogi i musiano je 
odjąć całkowicie. Szedł on przez 
zarośla ze strzelbą, gdy wtem 

potknął się o pień i upadł, przy- 
czem broń wystrzeliła z powyż- 
szym rezultatem. Rany zostały 
opatrzone i wkrótce się zagoją. 

«— Leon Cisewski, zamieszkały 
w townie HulI na północ od mia- 
sta. uleel nieszcześliwemu i bar- 

dzo bc^esnemu wypadkowi w. ze- 

szłym tygodniu. Sąsiad jego usi- 
łował puścić w ruch maszynę pa- 

rową przy młóckami, lecz gdy 
sam jeden uczynić tego nie zdo- 

łał, wezwał do pomocy Leona Ci- 

sewskiego, który miał obrócić ko- 

ło rozpędowe, podczas gdy ma- 

szynista puścił parę. Leon po- 
szedł do maszyny, ujął za koło, 
gdy wtem maszyna gwałtownie 
ruszyła, a ręka nieszczęśliwego 
dostała się między sprychy, a 

szybko obracające się koło w o- 

kropny sposób ją pokaleczyło, ła- 

miąc kość w kilku miejscach. 
Sprowadzono natychmiast leka- 

rza, który z trudnością zdołał zło- 

żyć kości i rany obandażować.- 

K. B. CZARNECKI, 
adwokat 

Pokoje 1210—12—14, Schiller Bulldia§, 
100 Itaiidolph St., Chicago. 

_ Central 6341. 
Telefony. -j Automatic 5202. 

Mieszkanie: 100 K. AS1ILAND ATI. 

Jomt A. Orb, Prezydent, 
Thiodokk Obhnk, Wlce-pfz. 1 kasjer, 

Jultos B. bchilusr,'Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica i Cottnge Grove Aro. 

TELEFON SOUTH 850. CHICAGO# 

Hala Schoenhofena, 
1 

Pierwszorzędna 

Rcstanraeya 
i Bofet. 

Hale wiąkaze i mnlejaz# do I 
przednUwień, b&lów, wetłl i 
obchodów. Dwie kręgielni*. 

KARÓL RICHTER, 
876-880 lilwittn Ara. 

1 

Milwaukee Ave. 
State Bank, ! 

Milwaukee Avo. i Carpcntcr ol. 1 

Płaci procent kwartal- 
nie ua oszczędnościach 
1 dostarcza bezpie- 
czne alokowania dla 
ludzi rozporządzają- 
cych małymi kapita- 
łami. 

Pożyczki na własność realną na nlzkl 

Srocent i bez komisowego. 
:asz powiększony skarbiec ochronny 

(Safety Doposit Vaults) stanowi doda- 
tkową wygodą dla naszej klienteli. 

Bank otwarty od 
9tej rano do amej 
wieczorem w Po- 
niedziałki. 
Bank otwarty od 

fltoj rano do I2tej 
w Soboty. 
Bank otwarty od 

Ptej rano do Sciej 
po nołuduiu w in- 
ne ani. 

Skarbiec otwar- 
ty od Otei rano do 
8mej wieczorem 
W Poniedziałki. 
Wtorki, Czwartki 
i Soboty. 
Skarbiec otwar- 

ty od Dtej rano do 
ifcj wieczorem w 

ńrody i rUtki. 

H«u W«»» 4!,XS"'- 
Duża 1 wygodna hala do zabaw, wesel 1 posie- 

dzeń. niezrównana do pr^edstuwlrń teatralnych, 
ma zupełnie nown eceneryq, tak^.e do wesel po- 
siada osobną halą do jeflaeń wraz z kuchnią 
Ceny przystępne. Zgłosić tlą do Zarzą^zcy 

A. Urbańskiego, u?emnmabulic. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz i Chlrnrg-. 

441 Nobli St. Tel. Monroe 1554- 
Specyalista we wszystkich chorobach mei- 
czyan, kobiet 1 dzieci. Jeź»ll wm Inni nie uI6- 
c/.ą prgyjdicl* do mnie. — Godziny nfltowe: 
do 0 nno, od 1—0 wlecz. Proiaj dobr/e uo- 
watyć ar. domu 1 priyjłć wpruit do oflaa. 

:—:—. ■■ r|. v 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ I CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—5 po poŁ 

i po 7-mej wieczorem. 
TKLkFON MOfifROE 2480. 

Dr. T, Drozdowicz, 
LEKARZ 1 CHIRURG. 

miir kanie: 530 Oratra Av» 

GodxlUy oflsowe: 
Od 9 do 11 rano 1 od 8 do 8 :S0 wleczoreaa. 

Specjalista na choroby skórne, wek* 

rjozne i moczo-płcioire. 

Dr.Cbas. P. Sierakowski, 
LEKARZ I CHIRURG. 

8156 S. Morgan ul., róg 32giej uU 
Telefon 8S5 Tardi. CHICAGO. I 

godziny: { 

TEL. MONKOB *480. 

i R0N0WSKA, Akuszerka 
627 Milwaukee Arenoe. 

UWAGA! Jestem napowrót s 

Iowa. 

Firmo rałołooa n roku 1878. 

AM. BURKĘ, "ET 
Obejriy dach darmo 1 powie Ile kom- wać 
biyUle reperacya. — Materyaiy na dach. 

Cfls I skład: 100*104 W. Superior St 
Tolffon ttenroe SOS. bllr.ko Halated, Cheago. 

■ 

Poplerajolo Interes Polsku i 

Braeia Siniitowscy, 
HURTOWNI CROSERNfCY 

Północno-zachodni rócr R.mdolph 
i Deaplalnea ulic. 

= TELEFON MONROE 21M. = 

Specyalnie na ten Miesiąc! 
FOTOGRAFIK wartości S5.00 tylko tk $1.'. 0. 
15 Fotccrafll w 8 fasonach witrte l JrUrn 
wielki portret, warty fl.00, wazyatko za 

Haymarket Studio,181 mEro:' 
w budynku rajmowanym przez teatr naymarket. 

ZADOWOLENIE GWARANTOWANE. 

FOTOGRAFIE! 
1 Po!*ki zakład ilaj? 

najlepszą gwaran- 
cją d o b r e p o i 

trwałego wykoń- 
czenia prac artystycznie bo ma 17 (al 
praktyki u> tym interesie. Najnowszy 
atyi we wszelkich wyborach teraz z«- 

8toso*any. Dmie obszerne galerya w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają na*z Interes od wszystkich in- 

nych «aWa<Ww,prQdklerafotografowa- 
nlem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny 1 

dodatkiaąto sa- 
me co w Innych 
małych zakła- 
dach. 

PASY HA RUPTURĘ 
molna taras ia połowy eony kupić wpęoat 
7. fsbrvkl. Zaetoeowanle 1 zbad<ni pr/.er. 

c najdotfwladcreńazycb banda?,) atów dl# dam 
1 męfcczyzn jest bezpłatna. Przeazło tO.OCO zado- 

wolonych koatumarów obtcnla nową nasza paav, 
" • /^nriA nir Policy cJercy na woionyon wiwwiiyw •—- 

natngf PoiukAw. ^oTTINGER TRUSS FACTO Ul 
<86 imjITAUKKK ATKKUK, TOg ŁniCRRO AYOUU»., w r.ę»y». 

Otwari* codziennie od OteJ raso do ®t»j wlio»onn, W nloditoU od flUj t>oo do meiuor— j 

SB Bfc 

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. Kwaslgrocha i S. Zahajkiewlcza. 

CZĘŚĆ 
FIEUW8ZA, 

CENA 
t 80 CENTÓW. 

Biorącym w wlęlwzej Ilości dajemy stosowny rabat. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI > 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, 
141-143 W. Dlyision 8t„ CHICAGO, ILLINOIS. 


