
Polacy wjihicago. I 
PODNIOSŁA UROCZYSTOSC NA 

JADWIGOWIE. 

Polonia na Jadwigowie była wczo- I 
raj nastrojona poważni© i świątecznie. I 
Zaszczycił Ją. Najprzew. ks. Biskup I 
Muidoon swą obecnością, ażeby udzie- 

lić ostatnich święceń kapłańskich no- I 
wemu pracownikowi we winnicy Pań- J 
skiej, pochodzącemu z tamtejszej para- I 
fil, którego wykształceniem zajął się I 
tamtejszy proboszcz. Po 8 letnim po j 
bycie w Rzymie powrócił na Jadwigo- 

wo i został wczora księdzem Wiel. Jan I 
Nagorznik. 

Trudno nam dziś, pod wrażeniem I 
dnia wczorajszego, omawiać szczegó- I 
Iowa znaczenie każdej ceremonii, do- I 
konywanej przez biskupa na osobie I 
neoprezbytera, w obecności PrzewieL I 
Ojca Fenessy i kilkunastu innych I 
Wiel. Ojców Zmartwychwstańców. 

Ciszy kościelnej i skupienia myśli I 

kapłanów i wiernych dodawała uroku I 
"yocr humana" prześlicznego organu, I 
przeplatana solowym a przyciszonym I 
śpiewem pani Giersz i panny Wiede. i 
man, oraz przepiękną grą na skrzyp. I 
cach amatorki artystki, panny Maca. I 
Archidyakonem był Przew. O. Fenes- I 

sy, a ceremoniarzem jadwlgoski ko- I 

lega i przyjaciel z ław szkolnych i z 

Rzymu: Wiel. ks. Sabieszczyk. 

Po nabożeństwie odbył się na cześć I 
Najprzew. ks. biskupa obiad na pleba- I 
nii, na który otrzymało zaproszenia I 
kilkunastu świeckich gości i na któ. 

rym między innymi przybył rzecznik I 
miejski, p. Jan F. Smulski, w towarzy- I 
stwie aldermanów Nowickiego i Ray- I 
mer. Przemawiali przy końcu Prze- I 
wiel. O. Fenessy i Najprzewiel. ks. I 
Biskup, w słowach krótkich i pełnych I 
znaczenia. 

Po obiedzie zgłosili się pięknie przy- I 
brani chłopcy szkolni, a następnie I 
4ziewczątka szkolno z bukietami w | 
rękach i składali dostojnikowi Ko. I 
ścioła dzięki za odwiedzenie Jadwigo- I 
wa. Dziedziniec przed kościołem za- I 
roił się następnie Krakusami miejsco- I 
wymi, Kadetami, Żuawami — i Soko- I 
łami ze Stanisławowa i ks. Biskup I 
Jrzyglądał się ciekawie i bardzo życzli. I 
wie ich różnym ewohicyom. Przygry- | 
wała przytem orkiestra studentów Ko- I 
legium św. Stanisława, która pięknym I 
marszem pożegnała Dobrego Pastę- I 
rza, kiedy wsiadał do karety, ażeby I 
opuścić gościnne Jadwigowo. 

Przyległe ulice były napełnione rze- I 
szą parafian, między którą wskazywa. I 
no nam wiele osób, należących pod o- I 
bno do "niezależnych." Należy przy- I 
znać, że zachowywały się równie po- I 
ważnie, jak prawdziwi parafianie. I 
Maże być, że nachodziły je myśli I 
przez nas pożądane, że czas skruchy 
nie minął dla takich, którym Pan Bóg I 
udziela jeszcze zdrowia i życia. 

Dzisiaj rozpoczęło się u nas 40to I 
godzinne nabożeństwo. 

OBCHÓD NA MARYANOWIE. 

Kółko Dramatyczne urządziło w ha- 

li parafialnej wieczorek rozmaitości z 

okazyi rocznicy ogłoszenia Konstytu. 
cyi 3 maja. Głównym numerem pro- 

gramu była — rzecz prosta — mowa 

o znaczeniu Konstytucyi, wypowie- 
dziana przez dra. B. Klarkowskiego. 
Szan. mówca przedstawił rzecz krótko 

a dokładnie, głosem rozchodzącym się 
po całej sali. Inne numery umiejętnie 
ułożonego programu wypadły bardzo 

dobrze, zwłaszcza monolog panny Bur- 

chardt i znakomite produkcye akroba- 

ty ob. A. Jahnka Trudno wymieniać 
wszystkich, zwłaszcza wobec faktu, 
że Kółko Dramatyczne, urządzając 
wieczorek, nie mogło obejść się bea 

występu scenicznego. Odegrano bardzo 

dobry szkic sceniczny "Doktor nie 

kucharz," w którym "Onufry" był 
prawdziwym typem szlachcica safan_ 

duły, a panna Gruźlewska bardzo sym- 

patyczną jego córką. Szkoda, że reży- 
serya nie zwróciła jej uwagi, że mó- 

wiąc do Maruckiego, powinna była 
wiedzieć o tem, że publiczność po- 
winna słyszeć każdy jej wyraz. Gra 

panny Gruźlewskiej byłaby przez to 

zyskała. 
jeanoaKLowKa w xvatuiuz« wjr v. 

padła pod względem dekoracyjnym 
bardzo dobrze, a jeżeli amatorzy i a 

matorka nie wywołali swą grą i de- 

klamacyą należytego efektu, nie ich 

Jest w tern wina, lecz utworu, bardzo 

słabego pod względem literackim. 

Niedołęztwo bohaterów sztuki nie mo- 

ie we widzach wzbudzić dla nich sym- 

patyi. Ich tragiczny koniec nikogo nie 

wzruszył i 

Z KANTOWA. 

Niedokończona recenzya. 

Kółko Dramatyczne na Kantowie 
pracuje bezustannie dlatego jedynie 
aby ten lud nasz nieoświecony pod- 
nieść cokolwiek. Największym dowo. 
dem tej uciążliwej pracy są wieczor- 

ki, przedstawienia, obchody odbywają, 
ce się nieomal każdego miesiąca z 

których publiczność korzysta bezpła- 
tnie. 

Za to właśnie należy się Kółku jak 
największe uznanie. 

Niektórzy jednak z publiczności o. 

kazali się niegodnymi tej ofiary i po- 

święcenia ze strony w pracy niezmor. 

dowanego Kółka Dramatycznego na 

Kantowie. Z powodu tych pewnych o- 

sób, które przychodzą na takie wie. 
czarki nie na to, ażeby korzystać z 

nich, ale dlatego, aby przeszkadzać a* 

v programie biorącym, aby po. 

-* s, v 
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kazać się publicznie, przed oczyma 
Miku set zebranych widzów jak oni 

mogli się za swoje pieniądze upić jak 
nieboskie stworzenia, z powodu ta- 
kich jednostek Kółko będzie zmuszo. 

ne na czas jakiś zaprzestać swych 
bezpłatnych przedstawień. 

Takie jednostki zasługują na naga- 

nę publiczną. 
Tak było wczoraj wieczorem na ob. 

chodzie urządzonym przez to chętne 
do pracy Kółka 

Zagajenie odbyło się kwadrans na 

dziewiątą; prezes Kółka, p. Osuch, 
wytłomaczył cel obchodu i powołał na 

przewodniczącego Dr. A. Pietrzykow- 
skiego. Pierwszy numer programu 

wypadł bardzo dobrze; był to śpiew 
chóru św. Grzegorza, pod batutą p. 

B. Rybowiaka, kantowskiego organi. 
sty. Odśpiewano żałobny marsz £ho- 
pina. Następnie pani Wasilewska za. 

deklamowała "Konstytucyę 3go maja", 
z uczuciem zupełnie na miejscu. Trze- 

cim z rzędu numerem był odczyt Wiei. 

ks. Filipskiego. Odczyt był śliczny, 
radzibyśmy go umieścić w szpaltach 
naszego "Dziennika", ma się rozumieć, 
że nastąpi to tylko za pozwoleniem 
Wiel .autora. Tu dopiero pokajał jakiś 
pijak, co pijany może; bo, aby się po- 
kazać czem on jest, jak wysoce uczo. 

nym człowiekiem p. (?) Dań... wstał 
ł zrobił przed publicznością uwagę, a- 

by: "Każdy mówił z własnej głowy, a 

nie czytał" (sic!). 
Słowa owego "pana" znalazły po. 

klask u kilku jego towarzyszów, któ- 

rzy następnie przeszkodzili p. K. wy. 

głosić monologu "Organista na wese- 

lu," wiedzieli bowiem, że w tym mo. 

nologu Jest właśnie mowa o pijań- 
stwie. Pan K. zeszedł ze sceny, a w 

sali powstało zamieszanie, któremu 

położyło koniec energiczne wystąpienie 
"Wiel. ks. Szczypty. Pijanych błaznów 

uciszono, a dalsze numery programu 
zostały wykonane ku ogólnemu zado- 
woleniu publiczności. 

S. 

ODPUST W CRAGIN. 

Parafia św. Stanisława Biskupa w 

Cragin obchodziła wczoraj święto 
swego patrona, a piękny dzień majo. 
wy zgromadził w tern przedmieściu 
tyle Polonii, że podczas trzech przed- 
południowych nabożeństw kościół był 
szczelnie napełniony wiernymi. Pier- 

wszą, Mszę św. odprawił miejscowy 
proboszcz, Wiel. ks. Jan Obyrtacz, 
drugą, Wiel. ks. Jul. Burzyński, a trze- 

cią, główną, Przewiel. ks. Jan Kas- 
przycki. Nieszpory odprawił ks. Bu_ 
rzyński. 

Słowo Boże podczas Sumy wygłosił 
Wiel. O. Wład. Zapała, który mówił 
o św. Stanisawie i o Maryi Królowej 
Korony Polskiej, składając dwa na 

pozór niejednolite przedmioty w jed- 
nę, tak piękną i zaokrągloną całość, 
że nader silne swem kazantem wy- 
warł na słuchaczach wrażenie. Chór 
św. Jadwigi, pod kierunkiem coraz 

więcej kształcącego się w swym za- 

wodzie organisty Fr. Pawłowskiego, 
odśpiewał Mszę Wernera bardzo po- 

prawnie, a pani Róża Kwasigroch od. 
śpiewała "Ave Maria" Willarda 1 

wszystkie partye solowe Mszy wymie- 
nionej. 

Konfratrzy Wiel. ks. proboszcza z 

innych parafij zebrali się na plebanii 
licznie nad wieczorem, po zadość u- 

czynieniu kapłańskim obowiązkom w 

swych kościołach. 
Nadmienić należy, że komunikacya 

z Cragin jest obecnie bardzo ułatwio- 
na przez tramwaj linii Grand ave. 

KOLONIZACYA W TEXAS. 

Na mityngu obywatelskim w hali 
ob. Skrzydlewskiego przemawiał 
wczoraj adwokat Adelia Satalecki a 

korzyściach osiedlania się na roli w 

powiecie Jackson, w południowej czę- 
ści Taxas. Jest tam podobno 18,000 a. 
krów żyznej "ziemi, zarezerwowanej 
dla Polaków. j 

Parafia św. Stanisława K. 
Z powodu' budowy nowej hali 

w parafii św. Stanisława K. sa 

na sprzedanie 3 domy które 
wkrótce usunięte byś muszą. 

Oferty muszą być złożone naj- 
później' do godziny I2tej w po- 
łudnie we czwartek dnia ligo 
maja bm. 

Bliższe informacye proszę 123 
Po bliższe informacye proszę 

się zgłosić do ofisu niżej podpi- 
sanego. 

Ofis szkolny róg Noble i Bra- 
dl ey ul. 

W. Barwig. 
o 

Zawiadomienie. 
Niniejszem zawiadamiam mo- 

ich przyjaciół i pacyentów, iż 

przeprowadziłem swój ofis i mie- 

szkanie pn. 514 Milwaukee ave. 

Dr. I. Scher. ięm 
—o 

Dr. W. S. Schrayer. 
zawiadamia swoich pacyentów, 
że obecnie mieszka pod nr. 441 

Noble ul., i jak dawniej tak i te- 

raz jest gotowym do udzielania 

pomocy lekarskiej i chirurgicz- 
nej. x 

o 

DZIENNIK CHICAG08KI 
«tal« wychodzi o 8-mlu stronicach. 

JAKICH LUDZI PRZEŚLA- 
DUJE RZĄD ROSYJSKI. 

W'sierpniu 1902 r. został wy* 

puszczony z Suzdalskiego więzie- 
nia klasztornego, po ośmiu la- 

tach pobytu w niem mieszkaniec 

Archangielska, Wasyli Rachow. 
Oto wiązanka szczegółów z życia 
tego "przestępcy": 

W roku 1883 w jednej z firm 

handlowych Archangielska pra- 
cował 22-letni W. Rachow. Jedy- 
nak u rodziców zamożnych, ce- 

niony przez zwierzchników, znaj- 
dował się w przededniu świetnej 
karyery, gdy naraz porzuca miej- 
sce, rodzinę i znika. Niezadługo 
odnajdujemy go w głuchej wio- 

sce w pow. pineżskim, gdzie, choi 
dząc od chaty do chaty, gorliwie 
udziela dzieciom nauki czytania? 
pisania i religii,dorosłym pomaga 
radą, walczy z ich zaniedbaniem 
i pijaństwem. Chłopi przestają 
pić, baby, które się nacierpiały 
od pijanych mężów, dziękują O- 

patrzności za dobroczyńcę. 
Wskutek "donosu" miejscowe- 

go duchownego, Rachowowi za- 

broniono pobytu we wsi. Poje- 
chał więc do Archangielska, ale 

po kilku dniach znika znowu. 

Przez dwa lata wędruje po świe- 

cie; zwiedził Palestynę, klasztor 
w Athos, przebiega piechotą ca- 

łe południe Rosyi. Nakoniee do- 

staje się do Odesy. 
Tu osiedla się pomiędzy naj- 

biedniejszymi. Przeraża go nę- 
dza tych paryasów, ich położenie 
bez wyjścia, i postanawia sobie 

wzruszyć społeczeństwo. Idzie 

więc do teatru, zajmuje- miejsce 
na parterze i w antrakcie zwraca 

się do publiczności z gorącą prze- 
mową, malującą straszną nędzę 
tych biedaków. 

Zjawia się policya, areszt, pro- 
tokół, i w rezultacie odsyłają Ra- 

chowa etapem do Archangielska. 
Tu osadzają go w więzieniu i są- 

dzą go za rozpowszechnianie he- 

rezyi. Sąd jednakże nie znajduje 
w postępowaniu Rachowa nic go- 

dnego potępienia i uwalnia go. 
Rachow znów ciągnie na połu- 

dnie. Po roku powraca etapem 
do Archangielska, ale już z Kijo- 
wa. Strażnicy zeznają, że Ra- 

chow w więzieniu i w drodze za- 

wsze bywa "rozradowany", po- 
krzepia towarzyszów niedoli i od- 

działywa na nich bardzo dobro- 

czynnie. 
Włóczęgi, zbrodniarze, łotrzy 

robią się lepszymi, czystszymi, 
niektórzy całkiem poprawionymi 
ludźmi. 

Po powrocie do Archangielska 
Rachow oddaje się cały pracy dla 

biednych. Od rana do późnej no- 

cy zwiedza przytułki noclegowe, 
nory wszelakie i pociesza, rozda- 

je książki, godzi kłócących się, 
pomaga materyalnie. Zimą roku 

1893 otwiera dwie gospody dla 

najbiedniejszych, gdzie codzien- 
nie udziela posiłku stu ludziom, 
a zarazem czytuje ewangelię, ży- 
woty świętych. Ludzie korzystją 
z pokarmu fizycznego i duchowe- 

go, ale ponieważ na otwarcie g'> 

spód nie było pozwolenia, więc 
je policya zamyka. 

Wtedy Rachow zaczyna cho- 

dzić od lepianki do lepianki, nio- 

sąc pomoc i pociechę.* Rankiem 

zimowym, o świcie, wychodzi z 

domu, ciągnąc sanki z zapasem 
mąki, chleba, drew ;składa na pro- 
gach chat swe dary i jedzie dalej. 
W wielu miejscach robotnicy pod 
jego wpływem, nauczyli się roz- 

poczynać pracę modlitwą, zaprze- 
stali kłótni, wymysłów pługa, 
wych. Takie są zeznania fabry- 
kantów. 

Zkąd Rachow czerpał środki? 
Nadsyłano mu ofiary zewsząd. 
Sobie nie zostawiał nic, ale za to | 
założył dom pracy, ochronkę na 

40 dzieci, dom noclegowy. Bie- 
dnemu oddawał z siebie kożuch, 
buty — wszystko. 

Nędzarze ubóstwiali Rachowa. 
Inni patrzyli nań rozmaicie. Je- 
dni go mieli za dziwaka, drudzy 
za mistyka, inni za waryata. Dłu- 

go jednak isprawy szły pomyślnie. 
Naraz zaczęły kursować jakieś 

dziwne wieści. Domyślano się, że 

to duchowieństwo zaczęło podej- 
rzewać Rachowa o niewykonywa- 
nie obrządków religijnych. 
Wzmiankowano o jakichś bro- 

szurkach, mówiono że Rachow 
nie ma dość szacunku dla świę- 
tych obrazów. 

Odbyły się rewizye w instytu- 
cyach, założonych przez .Racho- 
wa, — ale nic nie znaleziono. "I- 
kony" były na właściwem miej- 
scu, broszurki okazały się niewin- 
ne i cenzurowane. Pomimo to 
zmuszono do wytoczenia sprawy 
Rachowowi. Sąd jednak żadnej 
winy nie znalazł. Władze miej- 
scowe również nic nie miały prze- 
ciwko działalności Rachowa. Ais 
duchowieństwo było zdania od- 

miennego i postarało się o zesła- 
nie Rachowa do klasztoru suz- 

dalskiego. Po otrzymaniu rozpo- 
rządzenia w październiku 1894 ro- 

ku o godz. 8 rano, Rachow był za- 

aresztowany i wywieziony, przy- 
czem nie pozwolono mu nawet 

pożegnać się z rodzicami. 
Cios ten był dla nich nie do 

zniesienia. Matka rozchorowała 
się i umarła w trzy miesiące. Oj- 
ciec qbawiając się że syn mo- 

że w samotnej celi 
dostać pomieszania zmysłów, stal 

prośby za prośbami do różnych 
protektorów i kancelaryj — lecz 
nie doczekał się uwolnienia syna 
i umarł. 

Prośby jednak musiały widać 
swoje zrobić, bo — po ośmiu la- 
tach Rachow zostaje uwolniony i 
wraca do Archangielska. Rozbity 
jednak duchowo i niezdolny do 
żadnej działalności, pędzi resztę 
żywota w ismutku bezczynnym i 

melancholii. 

LIST Z MANDŹURYI. 

Fanzjantun, 15 marca. 

Laudctur Jezus Chrystus! 
Kochany Bracie .'Dawno jak od 

ciebie otrzymałem list. Nie wiem, 
z jakiego powodu, czy nie chcesz 

pisać czy może pociągi pocztowa 
przestały kursować. Więc nie 

czekając listu, zaczynam pisać ten 

list. Bój się rozpoczął dnia 24go 
lutego, przez ten czas chodzą tyl- 
ko sanitarne pociągi po dwana- 

I ście pociągów dziennie, a i tak nie 

mogą nastarczyć odwozić ran- 

nych z powodu wielkiego ich na- 

pływu z całego frontu. Bo małe 

Japończyki rzetelnie wzięli się' 
do roboty, tak, że gdy naszych 
zaczęli cisnąć, to nasze wojska 
nie mogły zdążyć uciekać. Musia- 

ły wszystko palić: żywność i rze- 

czy, patrony, a tylko sami cieszy- 
li się, że mogą uciekać. Pociągi 
sanitarne, które wychodziły z 

Mugdzienui, to uciekające żołnie- 
rze oblepili tak, jak muchy miód. 

Ażeby jaknajprędzej mogli uciec, 
powchodzili na wagony, breki, 
stopnie i nawet pod wagonami na 

żelazne pręty, które uciskają koło 

przy hamowaniu pociągu, więc 
wyobraź sobie, jak straszny musi 

być mały Japoniec, że ruscy pod 
koła lezą byle ujść. Do Tylina 
(sic) przychodzą nie pułki, a tłu- 

my wojska bez oficerów, karabi- 
nów i patronów i bez żadnego po- 
rządku, bo oficery starają się naj- 
pierw ujść a żołnierze ich gonią, 
więc kto ma lepsze nogi, ten pier- 
wszy przybywa do Tylinu i szuka 

swego pułku. A gdzie go znaleźć, 
kiedy wszystkie pułki pomieszały 
się tak, jak nasze w rewolucyę 
pod Ostrołęką. To samo przycho- 
dzi na Rosyę. 

I gdy przewozili kasę z Muk- 

dzienu do Tylina, konwojowała 
cała dywizya piechoty i naskoczył 
japoński podjazd z 35 Japońców, 
rozbił naszą dywizyę i zabrał ka- 

sę z pieniędzmi w sumie 10 milio- 

nów rubli, tak ruskie wojska wo- 

jują. Generał ranny został w no- 

gę, we wszystkich naszych żoł- 

nierzach duch podupadł, myślą 
tylko jak będą uciekać, a nie o 

•tem jak się będąx bić. Chińczyki, 
które mieszkali niedaleko linii 

kolejowej wynoszą się na pięć 
wiorst od linii; wdocznie widzą, 
że niedługo nadejdą wojska ja- 
pońskie. Chińczyki śmieją się z 

ruskich, że gorzej od nich woju- 
ją. > 

Gdy to piszę, ruscy oddają Ty- 
lin, więc nie wiem, gdzie się o- 

prą; jeżeli w Charbinie, to ja 
wkrótce będę w pochodzie. 

Na zakończenie zasyłam bra- 

terskie uściski, bo może to osta- 

tni list w mem życiu. Życzliwy 
brat Bolesław. 

—o 

Najlepsze miejsce do kupowa- 
nia tapet, farb, olejów itp. jest u 

KASPERA BUTKIEWICZA, 
705 Noble ulica. Ceny bardzo 

przystępne. x 

tŚgP' Milwaukee Avenue Co-Operative Storę. "^3 

FAKTU A NIE BLAGA 
są podstawą wszystkich naszych ogłoszeń. Sprzedaże, które 
dają satysfakcyę—takie my urządzamy. Będziecie jak zwykle 
mile widziani 

w ten Wtorek, p=go Maja u 

Skład Departamentowy Dla Ludu. 

RÓG MILWAUKEE AVENUE I CARPENTER ULICY. 
T. 

Jasne kaliko na koszu- 

Frędzlowane bielone 
pralne szmaty, dobre- 
go 5c gatunku, A 
we Wtorek / O 
tylko Ł U 

5.000 Ynrdów haftów 
i koronek, wielki asort- 
nient do wyboru, war- 

lOolwtfej, 
tylko U40 

Dziecięce 1 damskie 
biołe chusteczki, tro- 
zbrudzone dotyka | 
niem, warte 5c, I O 
zniżone do | U 

36, 88 do 40 Cali szero- 
kie figurowane albo wy- 
szywane kaszmirowe 
materye na suknie, 
sprzedawane z całego 
kawałka, war- 

te 85c i wy- 
żej, yard.... 

Parasole dla mężczyzn 
i niewiast, mocne sprę- 
żyny, pokryte najlep- 
szą materyą — stalowy 
pręt, warte 
$1.00 — 

po 55c 
Męzkle jasne negliżo- 
we koszule (także wiel- 
kości dla chłopców) — 

wszystkie numera, gwa- 
rantowane 
trwałego ko- 
loru, tylko 
Zapas męzkiej odzieży 
spodniej na jedwab 
wykończonej, koszule 
albo gacie, wielkości 
34 do 40, war- 
te 50c i wy- 
żej, tylko... 

25c 
| odzieży 

jedwab 
koszule 

wielkości 

29c 
Tania oferta! 

Damskie luźne lub ob- 
cisłe spodnie koszule, 
regularne albo extra 

wielkości, byłyby bar- 
dzo tanie po 
25c,lecz my 
ofiarujemy 
jo tylko po 

jyiyuy u«u- 

15c 

Mięso. 
Cielęcina albo jagnię- 
cina na potra* Alsn 
wkę, funt 

Chuda słonina 1 fj3/« 
w kawał., ft..-*-l/^C 
Chuda solona Qtsn 
wieprzowina, 

% Beczki (24*< funta) 
CereBota, Gold Medal 
i Plilsbury najlepszej 
Patentowanej 
mąki tylko 
Najlepszy mielo- 
ny cukier, funt....^^ 

Jersey buteryna, £*n 
funt 

Standard Pomi- G\/n 
dory, puszka ^^2^ 

Wyborny Pot Hoast 
Beef, 
funt 

Groserye 

Przeczytajcie w jutrzejszym Dzienniku na- 
sze ogłoszenie Sprzętów Domowych 

Karpetów, Koronek i Mebli. 

Skład otwarty we Wtorek wieczorem aż do godziny 9tej. 

Jutro, lirmprł/ dnia 9go Maja, będziemy sprzedawać 
we If I UnCIlf wie'e artykułów po zniżonych cenach. 

Od godziny 8mej do litej rano 
bądziemy sprzedawać 
nujlep. gingnom na far« 
tocby. rozmaite kratki, 
wart 7c, tylko po 
Extra du*e kawałki 
mydła do mycia, dobry 
gatunek, wart Sc, 
tylko po 
Najlep. bielony cam- 

brie, yard azwroki, 
wart 12c, yard tylko 
po 

rj runu 

;3C 
2c 

7ic 

Dubeltowo Meroka 
czarna sitloe, war- 
ta I8c, yard tylko 
po 
Od endz. 11 do ScieJ po połud. 
będziemy sprzeda- 
wać extra dobrą kar- 
tnoą, rozm. desenia, 
warta 6c, yard tylko.. 
Najl. wsypki do 
pierza, w czer- 
wone pałki, war- 
te 18c, tjlko po.. 

lOc 
po pohid. 

3k 
\lk 

Najlepsze białe ple* a a 
'/e z puchem, war- J| U a 

e 75c, funt tylko [||Q^ 
I jeszcze wiele 

innych rzeczy, 
które będziemy 
sprzedawać jutro 
bardzo tanio. 

yt. MISSItOWaHLY, 888 Notole TJ1. 

FILOTEA 
CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA PODOZNEGO 
NAPISANA PRZEZ 

ŚW. FRANCISZKA SALEZYUSZA 

Biskupa i Ksi^źęcia Genewskiego, Założyciela Zakonu 
Nawiedzenia Najśw. M. Panny. 

Cena 50c. 

DO NABYCIA W ADMINI9TRACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO,' 
Ul-143 W. Dlrislon St., CHICAGO. A 

NOWY 

BrewiarzyN Tsrcyarski 
UŁOŻONY PRZEZ 

O. Xj. K. 

Cena $1.50. Nn przesyłkę lOc eitra. 

Do nabycia w 

administracji Dziennika ChiGagoskiego, 
141-143 W. Divis!6n$t. CHICAGO. 


