
EXTRA. 

R3P7nn^! Pragniemy zwrócić 
UUU&llUOUi waszą uwagę na 

nasz wielki zapas 
pięknych białych jedwabiów na 

suknie, brylliantynów, kaszmi- 
rów, bobbenets, batystów, organ- 
dies, ładnych koronek i jedwab- 
nych ugarnirowań na suknie do 
Pierwszej Komunii Św., które te- 
raz sprzedajemy po cenach o 

wiele niższych aniżeli gdziekol- 
wiek indziej. 

HARMHT z ksldą suknią do Pierw- 
unnmu. 9zej Komnniiśw. dujemy 
darmo piękny parą czysto-jedwabnych rę- 
kawiczek ; nie zwykłą, tanią Q _ 

parę, lecz taką którą napić nrffi 
nie można za mniej niż 

Kilka Wielkich Ta- 
niości na Jntro. 

Za duży *£ ft. kawał najle- 
2,'au paze^o gatunku mydła do pra- 

nia, warty 5c. 
Za trwałego kolom niebieskie chus- 
tki do nosa, warte 5c. 2c 

a Yard za jeden yard szeroki bielo- 
DJ' mnślin, 8c gatunku. 

Yard za szeroką całkiem jedwabną 
O U taffetową wstążką, wszystkich kolo- 

rów, warta lOc. 
Za lOc yardów aksamitki do sukien, 

O O warta 3s yard. 
Za mązkie czarne skarpetki 

•ę»l» bez szwu, warte Sc. 
Za damskie estra mocne czarne 

Oli pończochy, 12; i c gatunku. 
Cn Yard za Sc gingham na fartuchy, 
Q(i w prążki. 

Yard xi 
ceratą na stół. 
Za "Rose Brai 
dy gorsety, warte C5c. 
Za chłopięce 50c c 
satynowe koszule. 

I2c Yard za najlepszego gatunku 

37c Za "Rose Brand" najlepszej mo- 

AQn Za chłopięce 50c czarne 
JL %J u satynowe koszule. 

QQa Za ertra piętnie zrobione eznu- 
40u rówki. obszyte ładną koronką, 

warte 35c. 

I flft Yard za piąkny biały j*den yard 
I Siu szeroki kaszmir, wart 35c. 
CA. Za najpiękniejsze usrarnirowane 
"JUu kapelusze dla dziewcząt, warte 9Sc 

21 n Za chłopiące dobro mocne spodnie 
I u do kolan, wszystkich wielkości. 

2| n Za męzkie siwe pra*kowane ko- 
I U szale i gacie, warte 35c. 

I fin Za mązkie albo chłopiące piąkne 
I U u słomiane kapelusze, warte 50c. 

Potrzebujemy miejsce zajmowane 
przez te kapelusze. 

Columbus Tykiety. S10.00 
w tykietach tak dobre jak 
oOc srotówką. 

Jeżeli Interesują Was zadzi- 
wiająco niskie ceny za 

wspaniałe ubrania 
to przybędziecie tu choć Dy z najo- 

dleglejszych krańców miasta 
Chicago na 

Wielką Sprzedaż 
F. J. Carlsona 

$60,000 
Minionego Zapasu 

która pod numerem 

1056 

Milwaukee hm 
obecnie się odbywa. 

Jeden SIO banknot n- 

bierze Ojca i 3ch Synów 
od stóp do głowy w,.dobre, trwałe 
ubrania, któreby was zwykle ko- 
sztowała około §25.00. Zakupili- 
śmy ten olbrzymi zapas po 

27c na Dolarze 
w Jacksonville, Ul., i pragniemy 
zamienić go jak najspieszniej na 

gotówkę. Pomiędzy całą masą zna- 

komitych przedmiotów ofiarujemy, 

Specyalnie na Sobota 
około 240 Clay Worsted ubrań męzkich 

czarnych ł modnych, z dziurkami od 
guzików ręcznie obszytemi, z ręcznie 
obrzuconymi kołnierzami, eleganckie 
wykończenie, wartych 4) A a A 
$15 do 213— znakomita \)| /| U 
oferta po VUitO 

"Wszystkie kapelusze, warte aż do QQ0 
$8.50, po 

Szelki z jedwab, tkaniny, zkamlo- 1 

towymi końcami, warte 50c, po 
1000 innych znakomitych rzeczy, spoty- 

kanych w pierwszorzędnym składzie 
ubraniowym, równie tanich jak wyżej 
wymienione. 

Przyjdźcie w Sobotę. 
Chicago 

Brokerage Co. 
1056 Milwaukee Ave. 

Róg Lincoln ulicy. 
Uważajcie lia Trielki czerwo- 

ny szyld. 

Hala Schoenhofena, 

Polacy w Chicago. 
TRZYDNIOWA UROCZYSTOŚĆ NA 

MARYANOWIE. 
f 5 

j Prze ostatnie trzy dni, od zeszłego 
wtorku do czwartku odbywało się w 

kościele Najśw. Maryi Panny Aniel- 

skiej czterdziesto godzinne nabo- 

żeństwo z wielka, zwykła w naszycli 
polskich świątyniach uroczystością. 
Od rychłego rana do późnego wieczo- 

ra gromadziły się tłumy wiernych z 

parafii i sąsiednich okolic. Jak za 

dnia przeważała publiczność niewie- 

ścia, tak znowu na kompletach, połą- 
czonych z majowem nabożeństwem, 
mężczyźni tworzyli większość modlą- 
cej się I przed Majestatem Bożym 

korzącej się ciżby. Po kilka razy 

dzielnie słowo Boże nawołujące do 

wiary żywej, do życia według prawi- 
deł Kościoła świętego, rozbrzmiewa- 
ło z kazalnicy. Mnóstwo wiernych koi- 

ło rany dusz swoich u źródła miło- 

sierdzia Bożego, w trybunale Pokuty, 
u stopni Ołtarza Pańskiego. Trzydnio- 
wy hołd Przenajświętszemu zakończył 

się uroczystą procesyą wczoraj 
wieczorem. Liczny orszak księży, po- 

stępujących za celebransem niosą- 
cym Hostyę świętą, szereg chłopczy- 
ków ministrantów w ponsowych sza- 

tach, cały zastęp dzieweczek w bieli, 
niosących kwiaty, setki dziewic ró- 

żańcowych przybranych godowo, bra- 

ctwa niosące światło i ten tłum w u- 

uniesieniu Bogu cześć i chwałę śpie- 
wający, sprawiał wrażenie nad wyraz 

uroczyste i wzniosłe, i rozbudził w 

niejednej duszy wątpiącej, w nieje- 
dnem sercu oziębłem, nową wiarę, no- 

wą nadzieję i nową miłość ku Bogu i 

bliźniemu. 
Miejscowemu proboszczowi, Wiel. 

ks. Franciszkowi Gordonowi, i jego a- 

systentowi, Wiel. ks. Franciszkowi 

Kempińskiemu, przybyli z pomocą już 
to jako kaznodzieje i spowiednicy, już 
to z sumami, Wielebni księża, chica- 

goscy i pozamiejscowi: Ks. Jan Kas- 

przycki, ks. Julian Burzyński, ks. Sta- 

nisław Sobieszczyk, ks. Bronisław 
Cieślak, ks. Stanisław świerczek, ks. 

Andrzej Spetz, ks. Władysław Filip- 
ski, ks. Feliks Ładoń, ks. Władysław 
Zapała, ks. Stanisław Siatka, ks. Jó- 
zef Ziemba, ks. Józef Barzyński, ks. 
Franciszek Grześ, ks. Jan Jendrzejek, 
ks. Jan Bieniarz i ks. Szymon Zieliń- 
ski. 

Dużo przyczynił się do podniesienia 
uroczystości także i miejscowy chór 

parafialny pod dyrekcyą organisty, 
pana L. Jankowskiego. 

Y— n. 

DO SZANOWNYCH POLEK 
z Tow. Dobroczynności pod opieką 

Św. Elżbiety. 

Szanowne Panie! — Bardzo ważne 

sprawy mamy do omówienia i zade- 
cydowania na nadzwyczajnem posie- 
dzeniu naszego Towarzystwa, odbyć 
się mającem w przyszły Ponie- 

działek, dnia 29go b. m.f o godzinie 
2giej po południu, w hali Nr. I, 
przy kościele Św. Stanisława Kostki. 

Prosimy zatem jak najusilniej, aby 
wszystkie panie członkinie przybyły 
na to zebranie. Dla dobra naszej 
sprawy, dla dobra ubogich naszych i 

opuszczonych wdów i sierot, poświęć- 
my tę godzinę popołudniową, i zbierz 

my się w komplecie. Bez współudzia 
łu wszystkich stowarzyszonych tru- 

dno poprowadzić z powodzeniem dzie- 

ło podjęte. Potrzebna nam jednomyśl- 
ność i współudział; jak największej li- 

czby chętnych do pracy Polek. Niech 

więc każda z nas pozyska choćby tyl- 
ko jedną nowa współpracowniczkę i 
przyprowadzi ją. na poniedziałkowe 
posiedzenie, abyśmy mogły zaintere- 
sować szersze jeszcze koła naszego 

społeczeństwa dobroczynnymi celami 

naszej organizacyi. Każda z pań od- 
bierze egzemplarz naszej konstytucyii 
książeczkę dla pokwitowania ofiar na 

dobro publiczna przez nią składa- 

nych. Mamy także na tern zebraniu o- 

statecznie zadecydować sprawę wy- 

cieczki benefisowej do ogrodu Ko- 

ściuszki, zapowiedzianej na Ponie- 
działek świąteczny, dnia 12 Czerwca, 
1905 r. 

Ponawiając naszą prośbę o obe- 
cność wszystkich stowarzyszonych, 
pozostajemy z szacunkiem. 

Leokadya Kadow, Prezeska. 

Agnieszka Nering, Sekretarka. 
26127 

■o- 

KRACKER I KOSIŃSKI, 
Nasze pierwszorzędne obrączki 

ślubne, wszystkich gatunków i 

karatów, przyniosą wam szczę- 
ście. Sprzedajemy zegarki i ze- 

gary, oraz biżuteryę i naczynia 
srebrne po stanowczo najniższych 
cenach. Spróbujcie nas i bądźcie 
przekonani. 

675 Milwaukee ave. 

o 

Dokładna informacya. 

Siostrzeniec: — Jakże się miewa 

mój wuj? 
Przyjaciel: — Doktor powiedział, że 

jeżeli dożyje jutra, to/nioże wyzdro- 
wieje, ale jeżeli nie,dożyje — to nie 

będzie już żadnej ziei.... 

— Wentworth. ave. otrzyma bruk 
kostkowy na przeętrzeni pomiędzy a- 

-o- 

ttct Booi a 
i','JL 

Garfield bouL 
urnurdlMii > 

BACZNOŚĆ RODACY! 

Nie 'bywała sposobność dla Po- 
laków w Stanach Zjednoczonych, 
ażeby można nabyć 160 akrów 

gruntu za darmo. Miejscami na 

tym gruncie jest śliczne i bogate 
drzewo od 8,000,000 do 12,000,000 

stóp drzewa, licząc tylko każdy 
tysiąc stóp po $1.00, więc jest 
wartości od 8 do 12 tysięcy dola- 

rów samo drzewo; oprócz tego 
grunt bardzo urodzajny. 

Ktoby sobie życzył gruntu na- 

być bez boru, jest przeszło 6,000,- 
000 akrów prerów. 

Przez gruta te budują kolej, 
przy której tysiące ludzi może 

łatwo dostać pracę i dobrą zapła- 
tę. Wszystkich interesowanych 
zwołuję do hali Pułaskiego na 

i8tej i Ashland ave., na posiedze- 
nie, które się odbędzie w niedzie- 

lę, 28go tego miesiące o godzinie 
3ciej po południu. 

Co się tyczy obywateli miesz- 

kających na So. Chicago zwołu- 

ję do hali po obywatelu Retmań- 
skim na Buffalo ave. i 84 ulica. 

•Korzystajcie) ze sposobności; 
opuśćcie te miasta, udajcie się na 

grunt do tak-bogatego i korzyst- 
nego stanu jak jest Oregon, gdzie 
macie byt zapewniony i gdzie nie 

są znane tak zwane strajki i wy- 

zyskiwania biednego ludu przez 
kapitalistów. 

Zwołuję dla waszej korzyści na 

zebranie gdzie możecie zasięgnąć 
wszelkiej informacyi. 

Po bliższe informacye zgłoście 
się do mnie. 

W Posłuszny, 
Główny emigracyjny Agent Sta- 

nu Oregon. 
Ofis w Sherman House, naprze- 

ciw Court House w głównem 
mieście. Godziny od 9—10 rano, 

od 2—3 po południu. Room 342. 
— r» 

KOSZT PRZEJAZDU W JE- 
DNYM KIERUNKU ZA 

CAŁĄ PODRÓŻ ^.< 

jadąc koleją "Nickel Platę", z po- 
wodu Dnia Wieńczenia Grobów. 

Bilety do stacyj w obrębie 150 
mil od miejsca wyjazdu sprzeda- 
wane będą 29go i 30go Maja, a 

wrócić trzeba najpóźniej 31 go 

Maja. 1905 roku. Trzy pociągi 
każdego dnia, z .przedsionkowy- 
mi wagonami sypialnymi do No- 

wego Yorku, Bostonu i wszelkich 
punktów w stanach wschodnich. 
Obiady podług amerykańskiego 
planu klubowego, ranżujące w 

cenie od 35 c. do $1.00, podawane 
w wagonach jadalnych kolei "Ni- 
ckel Platę"; takie obsługa a la 

carte. Żadnych wygórowanych 
cen żądnych na jakimkolwiek po- 
ciągu kolei "Nickel Platę". Chi- 

cagoska stacya dla pasażerów 
mieści się przy rogu La Salle i 

Van Buren ulic, na okręgu kolei 

górnej. Miejskie ofisa biletowe 

znajdują się p. n. iii Adams ui. 

i w hotelu Auditorium Annex. 
Telefon Central 2057. x 

o 

DZIECI SZKOLNE 
które w roku bieżącym mają 
przystąpić do pierwszej Komunii 
św. niech się zgłoszą po elegan- 
•ckie i dobre trzewiki do pierwszo- 
rzędnego polskiego magazynu 0- 

buwia pod firmą: "The Grand" 

pn. 865 Milwaukee ave. pomiędzy 
Division i Ashland ave. Wybór 
trzewików mamy ogromny, ob- 

sługę bardzo grzeczną a ceny na- 

der przystępne. 
Spółka Młodzieży Polskiej. 

o 

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI. 

Węglarze, którzy mają zamiar 

podać ofertę na węgle, t. j. Mount 
OHve Lump, Cardival Lump i 

Indiana Błock niechaj takowe 

złożą, na plebanii św. Stanisława 
Kostki najpóźniej do poniedział- 
ku wieczorem. 

27 m W. Barwig, sekr. par. 
0 

Znowu proces wojskowy. 
Za sponiewieranie żołnierzy 

stawali przed sądem wojskowym 
w Toruniu sierżant Ziltz i podo- 
ficer Brasse z 7 oddziału 21 puł- 
ku piechoty. Oskarżono ich o po- 
niewieranie w 103, odnośnie 66 

przypadkach. Bili żołnierzy, kopa- 
li ich i znęcali się w okropny spo- 
sób. Proces toczył się 2 dni. Sąd 
uznał winę Ziltza w 38 przypad- 

' 

kach, a Brassego w 10 przypad- 
kach. Ziltza skazano na 3 miesią- 
ce więzienia, Brassego na 4 mie- 

siące. Obu jednakże nie zdegra- 
dowano. 

Będziemy sprzedawać 
nader piękne 

Niebieskie 
Serżowe 
Ubrania 

pojedyiicze i dwu-rzędowe 

JUTRO PO 

$10 

s 

My to objaśniamy ci w następujący sposób:— 
Wszystkie wielkie składy w całym kraju sprzedają zadziwiające ilości niebieskich serżowych ubrań, 

Przewidzieliśmy ten ogromny popyt już od dłuższego czasu, więc przepełniliśmy nasz skład nie- 

bieskimi serżami, każdy z nich zupełnie nowy i stanowczo najmodniejszy. Niema wątpliwości że 

niebieskie serżowe ubrania będą najpopularniejsze ze wszystkich, pomimo wielkiego odbytu siwych 
i brunatnych ubrań. Dlatego teraz mówimy do ciebie:— 

Naszem zdaniem, przyjacielu, lepiej kupić modny fason jutro aniżeli każdego 

innego czasu. Sprzedamy ci za $10 ubranie które jest sprzedawane po całem Chi- 

cago za $12.50 do $15. Nie jest to żadne bezpodstawne twierdzenie. Tylko przyjdź 
tutaj jutro, wybierz sobie ubranie które chcesz i weź je ze sobą za ,.... 

Piękny importowany serwis do wody 

DARMO 
z każdem ubraniem za $12.00 i wyżej. 

Największy 
Skład Ubrań 

na 

zachodniej 
stronie. 

Warszawa, — Arcybiskup war- 

szawski ks. Wincenty Popiel, 
zwrócił się do grona obywateli z 

różnych warstw społeczeństwa, 
ażeby udali się razem z nim na 

Zamek, celem złożenia za pośre- 
dnictwem generał gubernatora 
Maksymowicza wdzięczności naj- 
jaśniejszemu panu za ukaz, dają- 
cy wolność religijną. 

Arcypasterziowli towarzyszyli^ 
praiaci: ks. L. Łyszkowski i ks. 

Kakowski, a z świeckich profe- 
sor W. Spasowicz, dr. I. Bara- 

nowski, profesor J. Kosiński, S. 

Lesznowski, L. Straszewicz, L. 

Grendyszyński, C. Lechnicki, ks. 

W. Radziwiłł, hr. Z i Wł. Wielo- 

polski, T. i S. Bujno, St. Skarżyń- 
ski. ks. M. Woroniecki, P. Gór- 

ski, hr. H. Potocki, St. Górski, 
bar. L. Kronenberg, St. Ostrow- 

ski, M. Godlewski A. Feist, hr. 

F. Czacki, dr. Z. Dmochowski, 
Ciechanowski, J. Surzycki, hr. 

Morstin, hr. E. Krasiński, A. hr. 

Walewski, A. Michalski i inni. 

Ksiądz arcybiskup w języku 
francuzkim w imieniu własnem 

i w imieniu swych współwierców 
prosił generał gubernatora, jako 
głównego naczelnika kraju, by 

złożył u stóp tronu wdzięczność 
za swobodę sumienia, która wnie- 

sie pokój pomiędzy obywateli. 
Generał gubernator, również j 

w języku francuzkim, podzięko- 
wał i oświadczył, ż-e z najwięk- 
szą przyjemnością spełni życzenia 
wyrażone przez ks. arcybiskupa. 

Następnie generał gubernator 
uścisnął rękę wszystkim zgroma- 
dzonym, rozmawiał z profesorem 
Spasowlczem, poczem z wielka | 
uprzejmością pożegnał zebranych. ] 

W tym samym celu przybyli 
przedstawiciele gmin tutejszych 
ewangelicko augsburskiej i e- 

wangelicko reformowanej. Pier- 

wszą z nich reprezentowali supc- 
rintendent pastor Bursche, oraz 

p. dr. Aleksander Heindrich; dru- 

gą zaś superintendent pastor 
Diehl oraz pp. Gąsiorowski i 

Loewe, 
—0— i 

Ogłauajelo «Iq w Dzień. Chlcagosklm. 

Od 8=mej do I i-tej .godziny rano 

będziemy sprzediwaC^czySto jedwabDe 
wstążki we wszystkich kolorach, n* 
warte lOc. jutro tylko O u 

Extra grube'cr.arno bycykle poń- i n. 
c/.ocby, wane 19c, jutro tylko.po.... I uu 
Extra dużo damskie koszule, i gL» 
warte 2óc, jutro tylko po I Z"2u 
Dziecięce dobre koszule, warte lOo, a. 
jutro tylko po .....Uu 
E.\tra dobre koronkowa kolnierże dla c n 
niewiast, warte lOc, tylko po uu 

Extra dobre olejowan« dekł na st6ł q Qn 
/. koronami — warte 34c, tylko po..£uu 
Extra dobr« parasole dla mężczyzn i nie- 
wiast, z pięknemi rączkami, warte f* r n 
§1.00, jutro tylko po U UU 

Duży ZHpa9 rozmaitych czapek dla n. 

chlopcOw, warte 85c, jutro tylko po... | U u 

Duży zapas rozmaitych szelek dla męż- 
czyzn, warte 25i 29, jutro tylko nLn 
po I L -j 
Extra dobre spodnie koszule i gacie wszy- 
stkie numera, warte 29c— O O fi 
tylko po Z O U 
Duży wybfir rozmaitych wierzchnich ko- 
ezul dla "mężczyzn, eztra dobry ga- A r. 
tunek, wart G9c, jutro tylko po ^łUu 
Extra dobre przykrrcia na gorsety, n « 

(Gorset covers), war.l6c, Jutro tylko po Cr u 

Piękne grzebienie dla niewiast do n« 
włosów, warte lUc, jutro tylko I UU 
Duży wyb6r reprćnv dla niewiast rozmaite 
kolory, warie §1.25, jutro 7 K n 
tylko po / UU 
Duży zapas rozmaitvch goto- m on 

wych sukien, warte $3.48, jutro u) I *0 U 
Śliczne jedwabne płaszcze (capes) dla nie- 
wiast ugarnirnw. koronką i wsią-fljn Q Q 
żitumi, warte $3.93, jutro tylko...tD(Ja %J Q 

Od 8=mej do IMej godziny rano 

będziemy sprzedawać dileciące trzewiki •/. 

ntiękkieml podeszwami, nr. 1 do 4, i A 

wszystkie kolory, warto 19c, tylko po | U U 

Dziecięco trzewiki, •/. patentowanej skóry, 
nr. 2 do 5. e/nurowane lab z guzika* nn. 

ml, warte 39c, jutro tylko po jL%Ju 
Dziecięce nizkie trzewiki (gandały), •/. pa- 
tentów nneml skórkami, z rzemieniami 1 pię- 
knu kokardką, nr. 8 do 12, warte nnn 
75c, jntro tylko O t/ u 

Dziecięce piąkne trzewiczki, w czerwonym 
kolorze, aksamitem ugarnirowaue, z pię- 
knemi kwiatkami, czysto skórzane, Q Qp 
nr. 2 do 5, warte 49c, jutro tylko po.. O u u 
Damskie nizkie trzewiki (slippers), w żół- 
tym kolorze, sznurowane, nr. 3 do O fl n 

8, warte $1.20, jutro tylko O vU 
Damskie nizkie trzewiki (elippere), z don- 

cola skóry, sznurowane, nr. 3 do 8, C Q n 
warte SOc, jutro tylko para U %j u 

Damskie sukienne nizkio trzewiki (sergo 
slippers), skórkami po stronach. Ófln 
wszystkie numera, warte 59c, jutro.. O w u 

Damskie dobre Dongola trzewiki, sznuro- 
wane, patent, kapki, obcasy czysto skórza- 
ne, wszystkie numera, Al I A 
warte $i.4S, jutro tylko u) I ■ I u 

Dohre trzewiki dla chłopców z cielę- QQn 
cej skóry, nr. 18 do 2, warte $1.25, po.O vJu 
Duża butelka błyszczu (shos polisb), A* 

jutro tylko po O U 

Dobro portki dla chłopców, wszy- I C n 

stkie nr., wurte £9c, jutro tylko po... | u U 

Czysto wołniano ubrania dla chłopców, w 

dwóch kawułkacb, w kolorze crarnym bru- 
natnym lub szarym, warte $2.2 V A i aa 

na jutro przoz cały dzień, tylko.0 I ■ U C7 
Slęzkio dobre czarne rlrsowe spodnie, w e«y- 
stkie numera, wurte $1.25, COn 
jutro tylko (/ U u 

a. misssow — 688 NOBLE TT Xi. [ 

Ak^IRDW A jodyny polski kowal w Chloago, 
• znaj§cy swój fach. 

Wjfrabla noi*e wozj ciężarowe, expresoiro i wosjr dla blzncsmanótr. 

Przyjmuje eta- 
re wozy przy 
zakupnie no- 

wych i daje od- 
powiednie u- 
stąp9two w za- 
mian, za gotó- 
wką lub na 
miesięczne wy- 
płaty. 

109-111 
W. Divisioo St Przyjmuje re- 

peracje wszel- 
kie przy wo- 
zach fachu ko- 
u-alskirgo,koło- 
dziejskiego 1 la- 
kiernictwa. Od- 
stawia prądko 1 
po umurkowa- 
®ej cenie. 

■ H. STOBIECKA, 
489 MILWAUKEE AVENUE, 

pomiędzy Chicago 1 Elaton Avo., CHICAGO, TŁŁ 

GODZINY OFISOWE: od 8 do 10:30 rano i od 6 do 8 wiecaorem. 


