
Polacy wjliicap. 
Z JADWIGOWA. 

Jutro, 22 bm. parafia św. Jadwigi 
obchodzić będzie radośnie 10 rocznicę 
objęcia rządów przez obecnego pro. 

boszcza, Wiel. ks. Jana Piechowski* 
go Z. Z., a zatem niejako odrodzenia 

swojego po przejściach i burzach o- 

kres ten. poprzedzających. Główne ob- 

chody tej pamiątki odbędą się w nie- 

dzielę, 25 bm., i jeszcze podamy ich 

program. 
Nadesłano nam następujący .wiersz, 

z prośbą o głoszenie, napisany przez 

jednego z najwięcej znanych parafian 
św. Jadwigi, który, jak wiadomo, przed 
laty był prezydentem Związku Naro- 

dowego Polskiego: 

Przewielebnemu Księdzu Janowi Pie- 

chowskiemu, proboszczowi para- 
* fil św. Jadwigi, z okazyi dzie- 

sięcioletniej rocznicy objęcia 
tejże parafii. 

CZEŚĆ ZASŁUDZE! 

Do życzeń, jakich odbierzesz wiele — 

W dowód uznania Pasterskiej pracy 
Wśród nas, ja mój też głos wnoszę 

śmiele, 
życząc, by wdzięczni byli Ci rodacy. 

Dziesięcioletnia Twa praca błoga 
Obfita w plon na każdym kroku 

Niechaj nagrodę zyska u Boga 
I chwałą kroczy u Twego boku. 

Choć świat ten dzisiaj pełen obłudy, 
Toć jeszcze znajdziesz serca poczciwy 
Które pamiętać będą Twe trudy — 

I dzielić prace Twe dzielną żywa 

A więc idź dalej, pośród róż, cierni, 
Jako "Fidelis semper — serrus 

Da*"— 
A my Polacy tradycyom wierni 

Stać będziem z Tobą — wśród .wszech 
zawiejL 

Michał Osuch. 

W czerwcu 1905 r. 

Znowu ślub w kolegium świętego 
Stanisława. 

W kaplicy kolegium św. Stanisława 
odbywa się w chwili, w której to pi- 
szemy, znowu ceremonia udzielenia 
Sakramentu Małżeństwa jednemu z 

profesorów tego Kolegium. Niezwykłe 
i wyjątkowe to jest wydarzenie, tem 

szczgólniejsze, że, jak wiadomo, przed 
kilkunastu dniami w tejże kaplicy od- 

była się podobna ceremonia, kiedy na- 

uczyciel tego Kolegium, p. S. Kolanow- 

ski, przybierał sobie towarzyszką ży- 
cia. 

Tym razem panem młodym jest ró- 
wnież profesor tego Kolegium, dr. D. 

Coffey, który dotychczas udzielał lek- 
cyj języka angielskiego i anatomii w 

tym zakładzie naukowym, a na przy- 

szłość już poświęci się praktyce le. 
karskiej w rodzinnem swetm mieście 
w Westfield, Mass. Panną, młodą, zaś 

Jest panna Zofia Klarkowska, córka 

znanego lekarza dra B. Klarkowskie- 
go, który, jak wiadomo, był dawniej 
nauczycielem w szkole św. Stanisława 
Kostki. 

Wicerektor Kolegium, WieL Ks. 

Władysław Zapała, przemówiwszy do 

młodej pary, połączył ją dozgonnym 
węzłem małżeńskim i właśni© odpra- 
wia na jej intencyą Mszą św. w asy- 

8tencyi W W. ks.ks. świerczka i Bu- 
rzyńskiego. Przygrywa orkiestra kole- 
gialna, a śpiewają na chórze panie 
Nering, Jóźwiakowska i Berkowlcz. 

Drużbami PP. młodych są pp. Bar- 

ry, Clarkson i Szulc; druchnami pan. 
ny. Urszula Klarkowska, Szulc i Ję- 
drzejek. 

Młodej parze życzymy szczęścia w 

pożyciu domowem i błogosławieństwa 
Bożego. 

o 

FOTOGRAFIE! 
Młodzież przystępująca do 

Pierwszej Komunii Św. zawiada- 

miamy że jak dawniej tak też i 
teraz agentów ani listów nie wy- 
syłamy. Zanim kto się da nacią- 
gnąć rozmaitemi sztuczkami 
gdzieindziej, to najpierw prosimy 
zapoznać się z naszym teraźniej- 
szym stylem roboty w różnych 
wyborach. Eleganckie wykończe- 
nie pracy ipo cenach sumiennych 
i trwałość takowej najzupełniej 
gwarantujemy. 

Niklas & Co.. 
24 c. 589 Milwaukee ave. 

o 

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

KASPRA. BUTKIEWICZA, 
705 Noble ulica. Ceny bardzo 

przystępne. x 

o 

Po najlepsze szczero złote 
ślubne obrączki idźcie do jedyne- 
go polskiego składu zegarmistrzo- 
wskiego na Milwaukee ave.—do 

M. Wojteckiego, 
x 677 Milwaukee ave. 

o 

BACZNOŚĆ! 
Kto się chce gustownie i do- 

brze ubrać, ten niech idzie do 

braci Zielezińskich, 720. Milwau- 
kee ave^ którzy odebrali ogrom- 
ny zapas tutejszych i zagrani cz- 

UĘfk materiałów. X 

Różne notatki telegraficzne. 
— Słychać, i4 rząd japoński zamia- 

nuje swych pełnomocników do roko- 

wań pókojowych dość wcześnią by 
mogli się wybrać d. 30 czerwca na 

parowcu Empress of India, który z 

Yokohamy do Vancouver przebywa 
drogę w dwóch tygodniach. 

— Rosyanie wybudowali trzy mocne 

mosty nad rzeką. Tumen w Mandżu- 
ryi. 

— Pe.wien kupiec japoński otrzymał 
koncesye do rybołóstwa i ścinania 
drzewa na wyspie Quelpart należącej 
do Korei. Inny kupiec otrzymał podo. 
bn© koncesye na innej wyspie koło 

Sachalina. 
— Izba posłów francuska domagała 

się wyjaśnień w sprąwie marokań- 

skiej, ale na prośbę premiera Rouvie- 
ra odłożono interpelacyą. 

— Król grecki polecił panu Raili 

utworzenie nowego gabinetu. 
— Cesarzewicz niemiecki Fryderyk 

"Wilhelm z małżonką, odbył wczoraj 
wjazd do Poczdamu, oczywiście solen- 

nie .witany, i zamieszkał w pałacu 
marmurowym, w którym spędzi pierw- 
szy rok małżeńskiego pożycia. 

— Cesarz Wilhelm wczoraj w Cux- 

hayen był na obiedzie klubu regato- 
wego północno niemieckiego. Regata 
w Kilonii odbędzie się 29 i 30 czerwca. 

— Magistrat berliński wyznaczył 
80,000 marek na pomnik słynnego pa- 

tologa i antropologa Rudolfa Vircho- 

wa. 
— Charles M. Schwab, prezydent 

"Betlehem Steel Corporation", oświad- 

czył, że w Ameryce będzie się budo- 

wała znaczna część nowych okrętów 
rosyjskich. 

— W New Yorku w roku bieżącym 
buduje się szczególnie wiele małych 
domów mieszkalnych. Do 1 czerwca 

zrobiono plany na 57 takich domów 

łącznej wartości $3,000,000. 
— W Hohenwald, Tenn., został mu- 

rzyn Simon Ford uprowadzony z .wię- 
zienia ł lynchowany przez rozstrzela- 
nie. Był oskarżony o napaść na białą 
kobietę. 

— Paul Morton, nowy prezes "Equi- 
table Life Insurance Co." polecił dwom 

firmom buchalteirskim szczegółowo 
zbadać interesa kompanii. 

— W Cameron, Texas, szeryf Todd 

zastrzelił byłego szeryfa Gilesa Bve. 
retta po sprzeczce politycznej. 

(CR0TK1E NOTATKI MIEJSKIE. 
— 70-letniemu Hnerykowi Hawdkot- 

te sprzykrzyło się życie. Przeciął so- 

bie brzytwą, żyły. Mieszkał pn. 504 

Armitage ave. 

— 12 dziewcząt w wieku 12 do 17 

lat aresztowała policya w knajpie na 

rogu ulic Union i 12tej. 
— W hotelu Great Northern przy- 

trzymano "pana", który oszukał ludzi 

na $100,000, sprzedając im sfałszowa- 

na akcye. 
— Policyant Frank Dały ograbił Ne- 

gra Gilberta Fagen z 20 doi., przy- 

łożywszy mu rewolwer do głowy. Sę- 
dzia Chott przekazał go sądowi kry- 
minalnemu. Dały służył na stacyi po. 

licyjnej Desplaines str. 
— "Grand jury" śleklzi jeszcze, któ- 

re firmy przekupywały przywódzców 
unionistó.w, ażeby ci zarządzali straj- 
ki w interesie tychże firm. 

— W składzie Carson, Pirie, Scott 

and Co. spadł Gustaw Sortie z pn. 824 

Cortelz str. z pierwszego piętra do 

piwnicy przez otwór elewatoru. Uszko- 

dził sobiel mlecz pacierzowy. 
—Powodowany zazdrością zastrze- 

lił w dniu 24 marca Włoch Giovanni 

Filippe swego ziomka Vito Giranda. 
Skazano go wczoraj na 18 lat pobytu 
w domu karnym. 

— Do szkoły poprawczej Johna 
Worthy odesłano wczoraj dwóch 

chłopców, którzy zamiast chodzić do 

szkoły, włóczyli się 1 kradli. 
— 22-letni John Hilson zakradł się 

do domu sąsiadki pn. 2632 Lowe ave. 

Ponieważ go tam przytrzymano na go- 

rącym uczynku kradzieży, dostał się 
do kozy. 

— S. P. Sheerin, prezes "New 

Long Distance Telephone Co." z In- 

dianapolis, pragnął wczoraj na kon- 

gresie! telefonistów wygłosie mowę. 
Zaledwie zaczął mówić, upadł tknięty 
paraliżem serca 1 umarł. 

— Szajka rabusiów operowała 
wczorajszej nocy przy ulicy Hermitage 
na Maryanowie. We drzwiach składu 
ob. śmiesznlewicza, wyrżnięto szybę, 
a u ob; T. Gordona wysadzili okno. W 
obu jednak wypadkach zbudzili się 
mieszkańcy w porę by spłoszyć zło- 
dziei, którzy też uszli bezkarnie. 

o 

DOBREM MIEJSCEM DO 
KUPOWANIA WASZYCH O- 

BRĄCZEK ŚLUBNYCH JEST 
W PIERWSZORZĘDNYM 
SKŁADZIE BIŻUTERYI 
POD FIRMĄ KRACKER I KO- 
SIŃSKI, 675 MILWAUKEE 
AVE. x 

o 

$32 DO EUROPY, $35 Z EU- 

a7 ROPY. 
NAJTAŃSZE I NA NAJ- 

LEPSZE LINIE SZYFKARTY 
W AGENCYI BANKOWEJ: 
S. K. POKLEWSKI, 666 MIL- 
WAUKEE AVE. 

Sąd rzeczoznawcy o przyczynie 
klęski. 

Ófoecnie, po bitwie pod Cuszi- 
mą z kół rzeczoznawców coraz 

częściej dochodzą nas opinie o 

przyczynach klęski rosyskiej; 0- 

to, co w tej mierze pisze b. fran- 

cuzki minister marynarki Kamil 
Pelletan. 

"Zbyt mało posiadamy jeszcze 
danych, aby wyrazić należytą o- 

pinię o całym przebiegu walkj. To 
co wiemy już jednakże, zmusza 

nas do wypowiedzenia zdania, 
niezgodnego co prawda, z dogma- 
tami techniki marynarskiej, lecz 
za to uświęconego znów przez ży- 
cie, przez doświadczenie. 

Powszechnie utrzymują że opi- 
nia taka kosztuje nas już setki 

milionów, że jedynie godnymi u- 

czestniczenia w współczesnych bi- 
twach morskich są pancerniki es- 

kadrowe,okręty olbrzymie,powol- 
ne, ciężkie, a tak kosztowne. 

Pancerz na nich grubości 25— 
30 centymetrów, zaopatrzone są 
one w artyleryę, o względnie ma- 

łej szybkości pocisków,lecz za to 

potwornych rozmiarów. 

Utrzymują także, że zaledwie 
można dopuścić do walki krążo- 
wniki, opancerzowane również, 

-choć nie w takim stopniu jak wiel- 
kie pancerniki. 

Okręty tego typu są znacznie 

szybsze, działa na nich mniejsze, 
lecz kule niosą szybciej — a je- 
dnak mógłbym udowodnić doku- 

mentem, że okrętom takim zale- 

dwie pozwala się spełniać służbę 
pomocniczą wobec głównych a- 

ktorów — pancerników eskadro- 

wych. 
No, więc i Rosyanie użyli do 

boju 8 pancerników eskadro wycli, 
Japończycy mieli ich tylko 4. Si- 

ły więc Rosyan miała być 2 razy 

większe. 
Prócz tego ze strony Japonii 

brał udział w walce stary okręt, 
zabrany Chińczykom podcżas o- 

statniej wojny, i inny również 

stary statek *'Fuso", zbudowany 
blizko 30 lat temu, a ze strony 
Rosyi trzy świeże i silne pancer- 
niki do obrony wybrzeży. 

Tego wszakże nie biorę w ra- 

chubę; gdybym brał jednak, argu- 

menty moje nabrałyby tylko je- 
szcze większej mocy. 

I oto z takiemi siłami rozpoczę- 
tą została walka. 

Jakim więc sposobem Japoń- 
czycy osiągnęli zwycięztwo? 

Przedewszystkiem dzięki swym 

krążownikom opancerzonym i 

wogóle wszelkim krążownikom, 
to jest okrętom szybkim, "Uzna- 

nym przez naszą szkolarską ruty- 
nę za niezdatne do walki. 

Po za tem zwyciężyli Japończy- 
cy dzięki torpedowcom. 

Tak te dwa czynniki, spowodo- 
wały zwycięztwo. Od początku 
do końca krążowniki rzucały .po- 
ciski, nieustające w swem nisz- 

czycielskim dziele, a torpedowce 
pomagały im dzielnie i w porę. 

Ztąd wniosek oczywisty: stare 

okręty liniowe, wielkie i ciężkie 
pancerniki eskadrowe przestały 
już być panami położenia w bit- 

wie współczesnej. I one są do- 

stępne dla pocisków, podobnież 
jak krążowniki, lecz nie posiadają 
szybkości swoich rywali. 

I drugi wniosek niezbity: mały 
torpedowiec może zniszczyć w je- 
dnym momencie wielki pancernik. 
I na co się przydadzą olbrzymiej 
grubości pancerze, jakiemi oto- 

czony jest ze wszystkich stron ta- 

ki okręt, gdy torpedowiec może 
zaatakować go pod wodą, a dno o- 

krętu zaledwie przykryte cienką 
warstwą; jaik łatwo wybić tam o- 

twór.. a woda zaleje tego niedo- 
stępnego olbrzyma. Więc wzmo- 

cnić dno okrętu, lepiej go opan- 
cerzyć? — to /pójdzie okręt na 

dno i bez pomocy torpedowców. 
Nie... W armii lądowej broń 

palna wyrugowała pancerze; w 

wojnie morskiej stanie się to dzię- 
gi torpedowcom. 

I budujmy po tem wszystkiem 
pancerniki kosztem dziesiątków 
milionów, niech one pójdą na dno 

przy pomocy maleńkich torpedo- 
wców i szybkich krążowników." 

— o 

Zrozumiał. 1 

Ona: — Ja wyjdtf tylka za takiego, 
którego majątek będzie miał najmniej 
sześ6 zer! 

jÓn (radośni*): — O, ukochana! 
M6J mafotek ma samo zera! 
* --iTtaK- 

4.0C0 yardów całkiem 

6d wubntj gładkiej 
fletowej watążti, 

csarna- 1 w jaskra- 
wych kolorach, 4 ca- 
le szeroka, regular- 
ny 15c gatunek, we 
Czwartek, yard, 
Cl" 

8c 

Licbtarzo 7. lanego 
i laza, toemy ppdo-. 
bnej do Mnokjii kom* 
pletaf' z łmdną. do- 
borowy kolorową w 

slooą i prz/tfr.ymft' 
czką, epecyalalfc, 

$100,000 ZAPAS PRALNYCH MATERYI itp. ZA $50,000 
Te oferty nie zawierałyby nic nadzwyczajnego gdybyśmy mogli w i™i^/nakowoż na- fcie pożądane Materye Pralne po tych cenach .Chociaż zakupna są &ar(*z? J*® nę7iipdności znowu gromadzone zapasy szybko sprzedawane będą, dlatego wątpimy czy P?^0^1 f DOdanych: wam się nadarzą w bieżącym roku. Sądźcie oszczędności podług kilku o J P® 

7# Skrzyń elegancko drukowanych Floremire batystów, 
na czarnem, białem, różowem, niebieskiem, ezarem i chło- 
stom tle, setki fasonów kronek, pączków, perskich gałązek, 
małych i dużych kwiecistych efektów, kostek, łtp., wielkie 
zwykłe lOc 112^c wartości, yard po ;-- 

2S Skrzyń Knicker Yoiles i eleganc. materyi na ubrania, 
wielki wybór gładkich i piąknych mieszanych, w niebieskim, 
szarym, ceglaatym, czerwonym, zielonym, różowym, płócien- 
nym i beliotropowym kolorze, zwykła lOc wartość, śpecyul- 
nie na Czwartek, yard 

25,OUO Yardów India LInons, Perskich batystów 
i organtyuy, czarne i białe, gatunki w różuej cenie 
od lOc do 50e, wybór yard po 19c, 15c, 8K® V 
G Skrzyń Importowanych jedwabnych orgnntyn, A A 
najlepszy 50c gatunek, w pięknych komb. kolo- /MP 
rach, gałązkowe i kwieciste desenie, specyalnie yd.fc U U 

c 

«c 
5c 

Sirnpsona eleganckie knliko nn snknie, piękny n | 
giDgham na fartuchy, piękny niebieskie Cham- 4 i O 
bruy i Shepherd Check?, yard U4U 
24 Skrzyń najpiękniejszego jedwabnego ginghaiun we 

wszystkich sezonowych najlepszych kolorach, w | A 

paskowatych i haftowanych efektach, 35c i I UO 
50c wartości, yard I Uli 
25 Skrzyń Slelenęe Yoiles Łtnenette materye nn suknie, 
pożądane na wychodne ubrania, zielone, niebie- A 0 
skie, ceglaste, szare, czerwone, linen i brunatne 1% ? p 
mle9zaDe, yard U 4U 
11 Skrzyń praw. St. Gall Swiss, z białem tczar- A P 
nem tłem. z małemi i średnlemi haft.'kropkami, a i| O 
gałązkami i wzorami, 50c i 60c gatunki, yard LWU 

75,000 Yd. fabrycznych resztek P.mama materyi, Knicker matfcryf, patysiow, (llmlties, uatysiow, gingnamoir, J Lp 
chiffonu, yoile, białego swiss, chambray, mohair luster, itd., 8 do 7 yardów, specyalnie po S^c, 5^c i U2** 

Bluzki, żakiety i t. p. 
Fason połączony z oszczędnością tak doskonale że zainte- 

resuje niemal każdą kobietę w mieście—tutaj zawsze znaj- 
d/lecie taką odzież którą szukacie — po cenach znacznie 
zniżonych. 
Krawieckiej roboty covert żakiety, niektóre, luźne w tyle, 
inne na pól luźne albo obcisłe, wartości ran- 

żują aż do $15.00—wybór we Czwartek po 
8tf.98. 87.98. 85.98. Si.98, 83.98 i $2.98 

Cravenetto surduty za 
"\ >4. Damskie cravenette 
■y surduty,robione ■/. crav 
r enetted mieszunin, ina- 

ii. łe wzory, obszyte na- 
JT około szyi wielu rzą- 

dnml odmiennej ple- 
M clonkl, luźne w tyle, z 

] paskiem, nowomodne 
I rękawy; surduty warte 

ft) $7.75, spec.(f Ó OQ 
r* zniżone naT^J 
f. Czwartek.. 
I Okazowy zapas space- 
fi rowych sukien,włącza- 
•ji jąc Panamas, kamioty 
Y i Sicillans, wszystkie 
\ dobrze szyte, okazy w 

i, posiadaniu agentów na 

początku bieżącłgo se- 
zonu, warte ui do $5— 

1.98 
Damskie $2.r>0 bluzki 
po $1 Pkkne fran- 
cuzłcie batystowe blu- 
zki, piąć rozmaitych 
fasonów, (t | /|Q 
iroch^., sD I -ZxJ 

zbrudz. na kantoracn, warie $ ■prcj-mmo n u«n... 

Damskie per*' ie batye'owe bluzki "all over" haftowany front, cztery 
wielkie zakładki na każdej stronie, '•leg-o'-mutton" rq«a- HO 
wy, ta»że dłubie haftowane mankiety, 8 zakładki, warte I HX 
apełne §4.00, specyalnie zi;iżonu na Czwartek po 

1.500 0/.dobnvch perkalowych bluzek w prążki i malutkia krop- i 

ki. warie spełna 50c, od 9 mno do 12 w południe— specyalnie | / o 

Oszczędności w Jedwabiach 
które apelują do każdej niewiasty w Chicago—najpiękniej- 
sze i Daj lepsze tegosezonowe Jedwabie—po stanowczo naj- 
niższych cenach. 

2,000 yardów 27 calowego kolorowego Pongee, A £ 
szorskie efekta, bardzo modne na bluzkowe ubra- IhO 
nia, wszędzie są reguł. ?5c wartości, specyalnie yd..£ J U 
19 calowy całkiem jedwabny kolorowy taffetowy 
jedwab nie taffetaline, gat. za który zawsze płaci- 
cie 39c, we Czwartek tylko 
30 calowy biały Habutai pralny jedwab, bardzo 
jaskrawego wykończenia, gruby gat. warty naj- 
mniej 65c, specyalnie na jutro, yard.,.. 

I9c 
37k 

Damskie Kapelusze. 
Setki strojnych 
I nowych let- 
nich deseni bę> 
dą wystawione n 

nas jutro. Naturalnie że ceny są umiarkowane. 
Na czwartek ofiarujemy około 300 ślicznie ugarnirowanych 
kapeluszy po specyalnej cenie — pod każdym 4| i p A 

względem równają się zwykłym $3 i $3.50 ka- VI ł| U 
peluszom, dopóki 6tarczą, wybór O I ■ U U 
Strojne afomlane formy, 8tół zapełniony wartościami Qp 
ranżującemi ażdo 49c. Wybór 
Drucianne ramy do kapeluszy, wszystkie formy, we 

Czwartek specyalnie 
Ładna kolorowa słomiana plecionka, 12yardowe krąt-1 Kp 
ki, zwyczajnie sprzed, aż za 49c, jutro tylko krążek poAOt» 

nigdy nie były tak tanie— przepyszny zapas 
X\.Wldtj -włączając róże, maki, liście, kwiaty « 

kukufydzy itp., główna oferta na Czwartek, po 

KAPELUSZE GARNIRUJEMY DARMO. 

Drogie naczynie. 
W znanych salach licytacyj- 

nych Christiego w Londynie,któ- 
rych kronika bogatą jest we 

wzburzenia i niespodzianki, rzad- 

ko kiedy rozgrywała się taka u- 

iparta walka, jak w tygodniu u- 

biegłym. Przedmiotem walki było 
istare naczynie, rodzaj dzbana z 

kryształu górskiego, z emalią i 

złotem, w postaci fantastyczne- 
go ptaka, z wypluniętym naprzód 
łbem, z którego wypływa płyn; 
noga naczynia jest nader kun- 

sztowna, a wieko zdobi przepy- 
sznie cyzelowana postać Neptuna 
z trójzębem na zwierzęciu mor- 

skiem. To arcydzieło sztuki zdo- 

bniczej ma 16 i pół cala długości, 
a 12 i pól wysokości i było wła- 

snością p. Jana Gabbitas, który 
je wystawił na sprzedaż. Z pod 
czyich rąk wyszło naczynie — 

niewiadomo; w katalogu zapisa- 
ne było jako robota włoska z w. 

XVIgo. Właściciel zażądał 5000 

gwinei i od tej sumy rozpoczęła się 
licytacya, która <po zaciętej walce 
doprowadziła do 15,500 gw. czyli 
mniej więcej $75,000. Takiej sumy 
nie zapłacono dotychczas za jeden 
przedmiot sztuki na żadnej licy- 
tacyi angielskiej. Początkowo 
mniemano, że nabył naczynie peł- 
nomocnik znanego miliardera a- 

m ery kańskiego, Pierponta Mor- 

gana, lecz następnie ogłosił p. 

Wertheimer, że nabył naczynie 
dla siebie. 

o . 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
Antwerpia: Finland z N. Y. 
Londyn: Minneapolis z N. Y. 

Brema. Kaisor Wilhelm II z N. Y. 

Glasgow: Mongolian z Montrealu, 
Parislan z N. Y. 

Liverpool: Georgie z N. Y. 

Odeszły: 
Ne"w York: Cltta dl Palęrmo do Ne.w 

Orleana; Grosser Kurfuejrst do Bre- 

my. 

Hamburg: Neko do San Francisco. 
Boulogne: Graf Waldersee do New 

Yorku. 
! H 

W eądzlo. 
! 

Sędzia: — Pański zawód? 

Oskarżony: — Garbarz. 
żona tegoż (z płaczem)t Tak, 

ale on mnie garbuje! •.:$ 
-V-r-—rrr— \ 
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DZIENNIK CHK 

ctale vyvchodzl j 8-^ln iffonlc 
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Lista tanich artykułów na jutro 
w Czwartek, dnia 22-go Czerwca. 

1 f>lyn Za yard dobrej materyi na 

±*/§y> suknie, we wszystkich kolo- 
rach, warta 25e. 

Za yard jedwabnego importo- 
wanego ginghamu, wart 48c. 

'71/p Z yard batystu w rozmaite de- 
l /vAj Senie, wart 15c. 

'Jl/n Za yardextra dobrego perka- 
lu, 30 cali szeroki, wart 12^c. 

1 dziecięce koszule, wszyst- 
Av/t» kie wielkości, warte 19c. 

1 Sp Z>a ezcra aoore koszujc iuu #«- 
X<JL cie dia chłopców, wszystkie 

numera, warte 29c. 

'Tp Za yard extra szerokiego wyszy- 
^ cia, warte 15c. 

Op Za tuzin najlepszych perłowych 
guzików, warte 0c. 

I p 
Za szpulkę najlepszych nici do 

AL' szycia. 
"I p Za 2 kawałki najlepszej1 

tasiemki. 

mis: :OWOKY, 688 NOBIiB XJXj. 

KUHJ 
Największa Polska Drukarnia 

w Ameryce. 

DRUKUJEMY 

D n a j m niejszcj 
karty wizyto* 
wej do naj- 
większego a- 

fisza. 
Drukarnia nasza 

jest zaopatrzona w najnowsze 
czcionki i prasy drukarskie, 
mamy także swoją własną od- 

lewiarnię (Stereotype Room), 
dlatego jesteśmy wstanie wy- 
konywać wszelkie prace w za- 

kres drukarski wchodzące 
szybko, guscownie i tanio. 

O. 

; Przyjdźcie i przekonajcie się. Na wszelkie zapytania do- 
rtycżące się robót drukatskijct służymy z objaśnieniami- 

DZIENNIK CBICAfiOSKI, 
g|,I4H« W. Pivisiofl .SŁ, CHICACO, ILLINOIS. 0^ 


