
UROCZYSTOŚĆ CZTERD21ESTOGO* 
OZINNEGO NABOŻEŃSTWA NA 

AN NOWIE. 

Przez trzy dni, a mianowicie d. 27, 
28go i 29go maja, odbywało się w ko- 

ściele św. Anny z wielką, uroczysto- 
ścią, "Czterdziesto godzinne nabo- 

żeństwo". Annowianie przez te trzy 
dni, tak we dnie jak i wieczorem, a 

przedewszystkiem wieczorem, dążyli 
do kościoła, ażeby przebłagać Pana 

Jezusa, utajonego w Najśw. Sakra- 
mencie Ołtarza, za zaniedbania i znie- 

wagi, których w tej tajemnicy doznaje 
od wiedu ludzi. 

Pobożni Ojcowie po kilka razy 

dziennie głosili słowo boże; nawoły- 
wali wszystkich zgromadzonych para- 
fian do czynienia pokuty, do wiary ży- 
wej i do życia chrześci- 
jańskiego. Wierni z głę- 
bokim szacunkiem brali te słowa do 

serca i czerpali łaski boskiej u stopni 
Ołtarza Pańskiego. Uroczystość, prze- 

pełnioną duchem pokuty i świątobli- 
wości, zakończył piękną nauką Wiel. 
ks. Jan Kosiński C. R. W niejednem 
sercu oziębłem zapalił tenże kapłan 
swą piękną nauką, nową wiarę, nową 

nadzieję i nową miłość ku Bogu i bli- 

źniemu. 
Do pomocy miejscowemu probosz- 

czowi Wiel. ks. Kazimierzowi Słomiń- 
skiemu i jego asystentowi Wiel. ks. 

Józefowi Pajkowskiemu, przybyli na- 

stępujący wielebni księża tak chica- 

goscy jak i pozamiejscowi: ks. Pite- 
tek ks. Nowakowski, ks. Kotecki, ks. 

Iwaszewski, ks. Paweł Rhode, ks. Ka- 

rabasz, ks. Leon żuchoła, ks. Kazi- 
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2?ftjtaÓ9Z& oferta na jedwabne czapefczki 
(hoods) kiedykolwiek ofiarowana. Wykupi- 
liśmy całkowity okazowy zapas najpiękniej- 
szych j -dwabnych czapeczek od jednego /. 

najlepszych fabrykootów w Chicago po cenie 
która nrńożliwia nam sprzedawanie takowych 
za mniej niż połową kosztu wyrobu. 

Czapecki robione z naniąkniejszych # p 
haftowanych jedwabić--* pięknie ob- 
szyte, warte oa SI do $2, wasz wybór 
Czapeczki warte od 50c do 9Sc, OCn 
wasz wybór tylko cuu 

Taka sposobność nigdy się wam nie 
nadarzy w tyciu. Ńie pomińcie jej. 

Za duży kawał żółtego toaleto- 
wi/ wogo mydła, warte 5. 

Yard za piękną szeroką cał- 
&fciem jedwabną wstążkę do 

włosów, wszyst. kolorów, warta 5c. 

(K§/0 ^'arc* za kam^rykowe płótno, 
^<4: 1 yd szerok., najl. lOc gatunk. 
On Za chłopięce mocne 

szelki. 
Za 10 yardów ozdobnego koron- 

ek kowego papieru na police, każ- 
dego koloru, wart 5c. 

Za duże łyżki stołowe, srebrem 
platerowane, warte Tc. 

Kp Za dnżą lOc butelkę najlepszej 
politury do trzewików, na trze- 

wiki damskie i dziecięce. 
Q Za wasz wybór z wielkiego zapa- 

gu damskich prążkowanych oka- 

zowych koszul, bez ręka. warte 25c. 
"IYard za najlep. ceratę na stół 

mnóstwo wzorów, warta 19c. 

OSsn Tard za lnianego wy kończenia 
O/ąKj materyę na ręczniki, dobrego 

7c gatunku. 
Za chłopięce gumowe kołnierzy- 
ki wszystkie numera. 

"I Za męzkie całkiem jedwabne 
A I L» ozdobne kolorowe długie wią- 

zane krawatki, warte aż do 50c. 
Za męzkie satynowe koszule, 0«/L> wszystkie numera, najlepszego 

50c gatunku. 
Za męzką okazową odzież spo- 

OilL dnią, gładka i w ozdobnych ko- 
lorach, BOc i 75c gatunku. 

Krk ~ Za dziewczęce piękne ugar. ka- 
pelusze, warte 93c. 

/jO,j Za najl. gatunku aksamitne 
spodnie do kolan, numera 4 do 

15, warte 69c. 
I wi6le innych taniości. 

n&DUnr Columbus Tykietygą tak 
UflnmU. dobre jak pieniądze. 

4c 

t«e AMERICAN 
TRUST «id SA VINGS 

BANK 
CHICAGO. 

Streszezone sprawozdanie kaso- 
we dnia 3Igo Maja, 1905. 

WIERZYTELNOŚCI. 
Pożyczki i dyskonta $18,621,530.91 
Bondy 4,947,801.39 
Gotówka i weksle pła- 

tne za okazaniem.. 10,983,903.25 
$34,553,235.55 

ZOBOWIĄZANIA. 
Kapitał $ 3,000,000.00 
Nadwyżka i niewy- 

płacone zyski..... 1,969,687.16 
Depozyta • • • • 29,583,548.39 

$34,553,235.55 

Departament Ogólny Bankowy. 
Departament Oszczędności. 
Departament Hipoteczny. 
Departament Bondowy. 
Skarbiec Ochronny. 

P&B.-wachod. róę Jfonroe 1 La S&lle «L 

:* 
mierz Gronko wski, ks. Nawrocki, ks. 

Leon Wyrzykowski, ks. Wojciech Ol- 

szewski. Słowo boże wygłosił ks Ziem- 

ba C. C., ks. Jung, ks. Franciszek 0- 
strowski, ks Grudziński. Nabożeństwo 
zakończono nieszporami solennemL 
"Wiel. ks. Wojtalewicz był celebran- 

sem, WieL ks. Jędrzejek dyakonem, a 

Wiel. ks. Jan Kosiński O. R. wygłosił 
naukę. 

Elektryczne oświetlenie pięknie or 

zdobionych, ołtarzy i całego kościoła 
niemało się przyczyniło do podniesie- 
nia uroku przy oddawaniu hołdu Prze- 

najświętszemu, a chór parafialny pod 
dyrekcyą, miejscowego organisty, pana 
Stanisława Bystrzyńskiego, przyczynił 
się dużo do upiększenia całej tej trzy- 
dniowej uroczystości. 

Omega. 

Z WOJCIECHOWA. 
W niedzielę, t. j. 28go b. m. odbyło 

się zapowiedziane losowanie lalki za 

staraniem Dziewic Różańcowych. O 

drugiej przystąpiono do losowania w 

obecności ks. proboszcza K. Gronko- 
wskiego, a po półtoragodzinnem loso- 

waniu, nareszcie ogłoszono, że numer 

1212 wygrał lalkę. Po losowaniu poda- 
no smaczną przekąskę. Podczas tejże 
wygłoszony został dyalog, który bar- 
dzo zabawi! zebraną, młodzież. Szcze- 

gólną ozdobą zabawy był jednoaktowy 
dramacik p. t "Maryś". Aktorki tegoż 
zasługują na szczególną pochwałę, 
gdyż swem dobrem graniem upiększy- 
ły cały ten wieczorek 

Dobrą byłoby rzeczą jak najwięcej 
urządzać takich wieczorków i zgro- 
madzeń, ponieważ przyciągają one do 
siebie dużo młodzieży, którą, jak nam 

wiadomo, znaleźć można po różnych 
miejscach, ale najrzadziej tam, gdzie 
hasłem jest Bóg 1 Ojczyzna. Zwłasz- 
cza Dzień święty, Niedzielę, rozpoczę- 
tą od nabożeństwa, kończyć się godzi 
przyzwoitą a pouczającą rozrywką. 

Omega. 
o 

Niniejszem zapraszam moich 

przyjaciół na otwarcie mego no- 

wego salonu pod nr. 699 N. Ash- 

land ave., w Sobotę i Niedzie- 
lę. Mam na składzie dobre piwo, 
wina, wódki, można się u mnie 
zabawić na czas krótki; jak jed- 
nego tam wypijesz zaraz w sobie 

lepiej czujesz, jest to taka medy- 
cyna, nawet Doktor ją używa, \ 

jednego wam zagraję i przekąskę 
żywo daję, i tak się wszyscy u- 

cieszymy, bo on zawdy żyje z 

wami. 

John Wojtuś. 3c 
o 

Specyalne zawiadomienie. 

Odrzynki cygar po 23C za funt, 
50 cygar za 75 centów i wyżej. 
Consumers, 1245 Milwaukee ave. 

o 

TETMAJER O SCHILLERZE. 

Kazimierz Tetmajer, uproszo- 
ny przez redakcyę dziennika 
"Neues Wiener Tageblatt" o wy- 
rażenie w setną rocznicę śmierci 

Schillera swoich poglądów na 

wielkiego poetę napisał entuzya- 
styczny artykuł, który podajemy 
poniżej w przekładzie z języka 

•niemieckiego. 
Tetmajer mówi: 
"Wielu poetów żyje w mojej 

głowie. Żyje tam wielki "Dante 

Północy", jak go Heine nazywał, 
a którego także Homerem i Pro- 
meteuszem Północy nazwaćby 
można: wielki Mickiewicz, ol- 

brzymia kolumna z granitu na 

podstawie, szerokiej, jak cała 
ziemia polska, z kapitelem waw- 

rzynów w zawrotnej nieba wy- 

żynie. Żyje tam cudowny, feno- 

menalny, grzmiący malarz słoń- 

ca, krwawy mistrz cytry i me- 

lancholik, który stał się "królem 

duchem" swojego ludu, nigdy nie 
dość podziwiany artysta i zara- 

zem arcykapłan i wódz narodu: 

Juliusz Słowacki. Żyje tam ów 

"wieczny pielgrzym", ów nieu- 

straszony gladiator epoki, naj- 
piękniejszy obok Napoleona czło- 

wiek swojego czasu, zarazem 

"Napoleonem poezyi" nazwany, 

który tak uwielbiane przez Goe- 

thego "bezgranicznie genialne 
dzieło" rzucił zadziwionemu 
światu z drwiącym uśmiechem 

łaknącego Apollina, ten fanaty- 
czny Euforjon z "najswoistszą 
pieśnią", bojownik wolności, 
wróg niewolnictwa wszelakiego, 
bez względu na to, jak ono wy- 

gląda i jak się zowie: Lord By- 
ron. Żyje ów strzelający z łuku 

Ariel, ów eteryczny, na tęczy się 
kołyszący, z gwiazdami i kwiata- 

mi rozmawiający, a ziemię i nie- 

bo szturmujący demon, orzeł o 

skrzydłach malowanych barwa- 

mi motyiemi: Percy Bysshe 
Shelley. I żyje tam także najszla- 
chetniejszy ze szlachetnych: Fry- 
deryk Schiller. ; ; 

"Gdzie kończy się Szekspir,tara 
zaczyna się Schiller" — pisał w 

liście <3o Słowackiego trzeci naj- 
większy poeta polski, jeden z naj- 
gorętszych umysłów romantyki: 
Zygmunt Krasiński; nazywa o*i 

Schillera "półbogiem," który tam, 
gdzie ziemskość kończy się w 

człowieku — choćby nawet była 
tak wielka, jak u Szekspira — 

daje wyraz boskim1 pierwiastkom 
w naturze ludzkiej. A jakiż to 

wyraz! Czyż istniał kiedykolwiek 
poeta, przez którego usta prawda, 
wzniosłość, dobro, piękno obja- 
wiłoby się światu z siłą tak pory- 

wającą, z druzgocącym wszyst- 
ko rozpędem? Czy był kiedykol- 
wiek inny poeta, przepełniony ta- 

ką wiarą i tak płomiennem uko- 
chaniem tego, co prawdziwe, 
wzniosłe, dobre i piękne? Taki 

najszlachetniejszym z szlachet- 

nych jest Fryderyk Schiller, ten 

walczący tytan, ten szturmując/ 
i zwyciężający. A gdy zwyciężo- 
nym był to, można o nim powie- 
dzieć, jak Heine o Child Harol- 
dzie: 

Toter Dichter 
Stille liegt er 

Mit enthuelltem Angesicht— 
Seine blauen 

Augen schauen 
Immer noch zum Himmel- 

slicht. 

Któż z nas od młodości wcze- 

snej nie kochał Schillera? Któż 

jest, w kim Karol Moor, opry- 
szek, nie zbudował sobie na wie- 
ki wysokiego, jak Alpy, płomie- 
niami wschodu wyzłoconego oł- 
tarza? Któż nie cierpiał z Don 

Carlosem? W czyjem życiu nie 

pozostawiła "Intryga i miłość" 
swoich krwawych, nie znikają- 
cych nigdy, na zawsze tam wy- 

rytych śladów? Któż nie uczył 
się przyjaźni od Pozy, bohater- 
stwa od Wilhelma Telia? Kogóż 
nie natchnęła rycerskość Schille- 

ra, jego głód życia i wiara w ży- 
cie? I któż nie powtarzał z gar- 
dłem ściśniętem: 

I jam się urodził w Arkadyi, 
I mnie natura 

Ponad 'kołyską ślubov^ła 
wierność. 

U nas On żywym jest, u nas 

Jego kochają. Wiemy, że gdyby 
żył, byłby naszym przyjacielem. 
Wiedzą u nas, że Bismarkowi i 

wszystkim jego następcom moż- 

naby przeciwstawić Schillera. 
Schillera! ukochanego i uwielbia- 

nego poetę Niemców, prawdziwą, 
rzeczywistą gloryę geniuszu nie- 

mieckiego, zwierciadło wszystkie- 
go, co wielkie i dobre, co w duszy 
niemieckiej żyje, do czego jest 
zdolna i czego jest godna. Tak! 

Bodaj jeszcze jaki Schiller w 

Niemczech zmartwychwstał 1 I 

bodaj nigdy nie dość głośno, ni- 

gdy nie dość szeroko i dileko 

brzmiały jego słowa: "To jest 
przekleństwem złego czynu, że 

czyn ten rodząc, zło musi uro- 

dzić." 

Tak! my Polacy kochamy 
Niemców, kochamy wszystkich, 
którzy ród swój wiodą od Schil- 

983-987 
Milwaukee 

AYenue. 

983-987 
Milwaukee 

AYenue. 

Specyalna Sposobność 
$12.50 
i $15 
ubrania 
po 

Jesłło specyalna oferta 
na Sobotę. 

Są to zapasy najpiękniejszych 
męzkich ubrań tego sezonu za- 

kupione w przeszłym tygodnia 
zbytniego zapasu jednego z naj- 
lepszych fabrykantów sprzeda- 
ne nam po cenie zniżonej, są to 

przeważnie pojedyńcze i dwu- 
rzędowe czysto-wełniane mate- 
rye pięknych wzorów niebie- 
skich serżow i czarnych szewio- 
tów sprzedawane /£ -ś £\ 
po $15 i $12.50, 3)jn 
jutro po ^ 

Każde ubranie jest gwaranto- 
wane przez fabrykanta do któ- 
rej my zawsze dodajemy naszą, 
iż w każdym wypadku niezado- 
wolenia ł. lichego materyału, nie 
doskonałego wykończenie albo 
niedopasowania chętnie z po- 
wrotem zmienimy na Inne lub 

zwrócimy pieniądze. 

Druga spec. na Sobotę. 
Pralne ubranka dlaPA • ZP- 

dzieci, od 3-10 lat, podU C 1 0t)C 
Słomiane kapelusze dla ~ 

dzieci, po Lt)w 

Nie zapomnijcie iż mamy wielki 
i śliczny wybór ubrań, galante- 
ryi, kapeluszy 1 trzewików dla 

chłopców do lszej Komunii Św. 

Pozłacanj zegarek i łańcu- 
szkiem z każdem $5 ubraniem 
i wyżej. 

lera. Podziwiamy geniusz nie- 

miecki, jeżeli jest tak czysty, ja- 
sny, promienny, jak geniusz 
Schillera. Podziwiamy nurków, 
szukających w głębokiem morzu 

zła pereł dobra, i słuchamy z gło- 
wą odkrytą, gdy dzwon niemie- 
cki nowe prawdy, nowe dogma- 
ty, nowe życie światu wydzwa- 
nia... Tak! my Polacy kochamy 
Niemców, w których żył Schil- 
ler. .. 

Wielki, nieśmiertelny poeto! 
Gdybyś zstąpił znowu na ziemię, 
chciałbym cię widzieć przebiega- 
jącego świat cały z chorągwią w 

ręku, — ty, bohater, który uczy 
ciskać oszczepy przeciw "najo- 
kropniejszej ze wszystkich okro- 

pności," przeciw "człowiekowi 
szałem opętanemu," a czcić bó- 
stwa uświadomionej i dumnej ze 

swego idealizmu ludzkości I 

Jakże światu t-eraz brak takie- 
go człowieka, jak Fryderyk Schil- 
ler!" 

Extra wiele tanich rzeczy ŁfPS^ddS.ju 
i nn Za yard najlepsze] ceraty na stół, 
lUb rozmaite kolory. 
mi flQ Za czysto-wełniane gotowe sn- 

u) 1 ■ w O knle dla niewiast, w najnowszych 
kolorach, warte $3.00. 

AQp Zaestradobre satynowe lnb nlnaka 
aOu spódnice dla niewiast, warte $1.50. 
r. Zn. parą niemow!ących trzewików 7. 

Uu miąkkiemi podeszwaray, we wszystkich 
kolorach, warte 12^c. 

A O O Za parQ d/.lpciących trzewików, czy* 
•{■Slu sto skórzanne, w żóttrm kolorze, z 

patentowanymi kapkami, nr. '2 do 5, 
warte 69c. 

A fl n ^a PBr^ czysto skórzannych trzewi- 
•tuu ków dla dzieci, nr. 5 do 8, skórzanne 

obcasy, sznurowane, warta 69c. 

aa. Za parę trzewików dla chłoców, nr. 9 

OyC do 18(4,extradobry gatunek, z cielę* 
cej skóry, czysto skórzanne obcasy, 
warte S9c. 
Za dMmski-4 nizkie trzewiki (oifords) 
Dongol* skóra, sznurowane, nr. 3 do 8, 
warte 89c. 

© I 10 Zi9mqzkie dobre mocne robocze 
W < a I w trzewiki, ze epr/.aczką, sznuro- 

wano lub z gumami, warte gl-48- 
Za damskie Dongola trznwiki, sznuro- 
wane, nr. 3 do 8, warte 98c. 
Za parą krótkich spodni dla chłopców, 
extra dobry mocoy gatunek, wszystkie 
numeru, warte 59c. 

mi 7 A Za czysto-wełniane z dwóch ka- 
u) I a / J wałków ubronia dla chłopców w 

najnowsz* ch kolorach, od 7 do 16 

lat, warte $2.25. 
aa. Za męzkie roboczeJ«anspodniewszy- 
D. y u stkie numeru, warte 9Sc. 
• A Z* jpodre etiOilnla (over*Ue) dla chłop* 
| JjC ców, nr. 4 do 15, warte 28c. 

59c 

890 
35c 

Jutro bądzlemy sprzedawać czysto jedwabne 
wstążki, rozmaite kolory i rozmaite c n 
szerokości, 2 yardy za O U 
■ An Za parą extra grube pończochy, roz- 

>| Ub maite nuniera, warte 19c. 

A Ca Za extra dobre gorsety, wszystkie nu- 

/Ol mera 1 rozmaite kolory. 
aq» Zi śliczne ugarnirowane kapelusze 

9 U dla dziewcząt, warte GOc. 

O On Za śliczne czysto jedwabne 1 haftowa- 
ZOl De czapeczki dla dzieci, wszystkie 

wielkości, warte 85c. 
rn» Za śliczne tnlowe bluzki dla niewiast 
U Siu i panien, warte 75c. 
A i I fl Za śliczne haftowane blnzkl dla 
W I ■ I 9 niewiast, warte $3.00 
X Ra Za eztra dobre koszule dla mężczyzn, 
<f9b z jedwabneml przodkami, warte 76c. 

0 a Za parą dobrych szelków dla chłopców, 
Z. u warte lOo. 
1 n» Za śliczny wełniany towar na blnzkl, 
I t/U w kolorze białym, różowymi niebie- 

skim, wart 35c. 
m Qn Zayarddnbel. szeroki jedwabny Al- 
401 Pacs n* bluzki lnb do sukni do 1-azej 

Komunii, wart 76c. 

BACZNOŚĆ. 
Darmo dajemy jutro przez cały 

dzień jedwabne rękawiczki I pończo- 
chy do kaftdej sukni do 1-szej Komu- 
nii. Darmo. 

Otrzymaliśmy dufcy wybór rozmai- 
tych jedwabnych płaazozy (capeB), któ- 
re jutro będziemy sprzedawać o wiele 
taniej jak zwykle. 

■er. MZSSSOWBBLTt 0O0 Notole «ti». 
i_ 

ON & CO. 
1000 do 1008 MILWAUKEE AYENDŁ _ 

Extra nadzwyczajne oferty 
na obuwie. 

Wykupiliśmy 3,500 par chłopięcych ł dziewczęcych trze* 

wików, trochę uszkodzonych, za połowę cen regularnych, 
i wyłożymy je na sprzedaż jutro t. j. w Sobotę. 

Damskie $2.50 i $3 Oxfords po 
$1.69 — Damskie nizkie trzewiki, 
lakierowane; wielkie zakupno bru- 

natnych (tan) albo czarnych vici 
kozłowych, lub z brunatnej (tan) 
rosyjsko-cielęcej skóry, nowomodne 
fasony z guzikami, Gibson, zwy- 
czajne sznurowane albo "blucher" 
kroju,# cienkie i grube podeszwy, 
każdej wielkości i |k j aa 

szerokości, regu- W* J LII 
larne $2.50 i $3.00 |A I flll 
wartości po 

™ I IW 

Chłopięce satin cielęce sznuro- 

wane trzewiki, z dongola wierzcha- 
mi, angielskie więzy, dubeltowe po- 
deszwy, numera od 8£ do 2, 
regular. $1.25 i $1.50 gat. pof OC 
Dziecięce Dongola kozłowe trze- 
wiki, sznurowane albo z guzikami, 
lakierowane kapki, wystające po- 

deszwy, numera do 11, zwyczajne ęi.uu gaiuniu, rQ 
p° v::*7 
Dziewczęce i dziecięce box cielęce albo kozłowe trzewiki, wy- 

stające podeszwy, więzy absolutnie całkiem skórzane, nu- 

mera 8£ do 2, regularne $1.25 i $1.50 gatunki, po..** OuC 
Chłopięce i dziewczęce trzewiki, z kozłowej albo cielęcej skóry, 
wszystkie pary zupełne, numera aż do 2, regularne $1.50 QQn 
gatunki, po i/O U 

Wypożyczani 
plcniąize na meble, fortspN 
any, konie wory 11. p. spra- 

«• w wledllwy® robotnikom. 
Jeżeli chcecie pieniędzy 1 przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczam własno swoje pieniądze na 
meble, fortepian, konie 1 wozy, bez zabrania ta- 

kowych z waszych rąk. Dam pwarancyę, jeżeli 
chcecie, że wasze meble nie będą zabrane z aomn, 
gdyż ja wypożyczam pleaiądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 
notrzebuiocie obawiać się o wasze meble 1 t. p. 

potrzebujecie pieniędzy, to j* wam je pozyczę, 
albo Jeżelibvście chcieli zapłacić coście winni, to 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ze mnę, a 

przekonacie się, że ze mnę łatwy jest interes do 
załatwienia, L j^cH, 95 Dearborn St 

Pokój U. J. MOGILSKI, Polaki Klerk. 

DR. W. S. 5CHRAYER, 
Polski Lekarz 1 Chirurg:. 

441 Noble Sł. Tel, Monroe 1554. 
Specyalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet 1 dzieci. Jeżfcli wsi Inni ni* nie- 

.cza przyjdźcie Ao mnie. — Godziny nfisowe: 
do 9 rano, od 1—9 wiecu. Proszę dobrze mb- 
ważyć nr. domo 1 pmyjlć wprost do oflan, 

1 ■- 1 ■■ 'T ■ ■■■ 

...; -vv i 

pamiętajcie 1 

o SIEROTKACH. | 
KTO jeszcze nie umówił pisemka 

"SIEROTA" 
tygodnika z którego czysty dochód prze- 

znaczony na korzyść 

Polskiego Dorna Sierot w Ayondale 
niechaj nadeśle swój adres a poślemy mu 
numer okazowy bezpłatnie. 

Eto nadeśle dwóch nowych Abonftntów 
1 sam zapłaci prenumeratą na jeden rok, 
ten otrzyma małą książeczką do naboleń* 
stwa,- jako pamiątką od Sierotek. 

Na żądanie wysyłamy wssystkle n umera 
od początku bielącego roku. 

Adresować naloty i 

MCICDATA" 81 Ingraham St 
MUtUlA CHICAGO,ILL. 


