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JE. KS. ARCYBISKUP SYMON 
W PARAFII NAJŚW. MA- 

RYI PANNY N."P. — 

NA BRIDGEPORCIE. 

Wczoraj rano i popołudnu ba- 
wił J. E. ks. arcybiskup Symon 
u Wiel. ks. Nawrockiego na 

Bridgeporcie. J. E. wstał bardzo 
wcześnie, już o godzinie 6tej był 
na nogach, a o godz. 7mej wyje- 
chał z rezydencyi Arcybiskupa 
Quigleya, aby się udać na 31sza 

ulicę, z swoim sekretarzem i ks. 

Gronkowskim. 
O godz. Tmej zaczęły się przy- 

gotowania do przyjęcia dostoj- 
nego gościa. Wiel. ks. Nawrocki, 
jego brat Antoni, ks. Jung, Sio- 

stry i pan organista krzątali się 
zwinnie, aby wszystko poszło 
jak z płatka. O godz. 8mej nadje- 
chał oczekiwany dostojnik Ko- 

ścioła. Ministranci, dziatwa szkol- 
na postrojona w białe sukienki, 
przepasane czerwonemi albo 
niebieskiemi wstęgami, wyszła 
na jego spotkanie. Podczas przy- 

jęcia dzwony nie przestawały bić. 

Przy wejściu J. E. ks. Arcybi- 
skupa do kościoła, zagrały orga- 
ny na chórze i zabrzmiał prześli- 
czny śpiew. Kościół napełnił się 
ludimi, ganki wszystkie były 
zapełnione — kościół okazał się 
za mały, aby mógł wszystkich 
pomieścić. 

W środkowym ganku, po odu 

stronach siedzą dzieci mające 
przystąpić po raz pierwszy do 

Stołu Pańskiego. Po stronie pra- 
wej siedzą chłopcy, a po lewej 
dziewczęta z wieńcami na gło- 
wach. 

O pół do dziewiątej wychodzi 
J. E. ks. Arcybiskup Symon ze 

Mszą świętą. Asystują mu Wiel. 
ks. Gronkowski i ks. Fiori. 

J. E. osobiście udziela dzia- 
twie Ciała i Krwi Pana Jezusa. 
Dzieci zapamiętają ten dzień i 

tę chwilę na całe życie — polski 
Arcybiskup dał im pierwszą ko- 

munię świętą. Chłopców było 
70, a dziewcząt 108. — Po Mszy 
świętej J. E. poszedł na plebanię, 
a dziatwa do szkoły na śniada- 
nie. 

O godz. ltftej druga uroczy- 
stość: — Bierzmowanie. J. E. 
wszedł do świątyni przez zakry- 
styę w towarzstwie mejsco- 
wego proboszcza, Wiel. ks. Na- 

wrockiego i kilkunastu księży, 
których nazwiska podajemy: 
ks. A. Nawrocki, ks. Gronkow- 
ski, ks. Fiori, ks. Lange, ks. Ko- 
walewski, ks. Słomiński, ks. Ko- 
tecki, ks. Kruszka, ks. Jung, ks. 

Rhode, ks. Skrypko, ks. Jagiel- 
ski, ks. Krawczunas, ks. Wojta- 
lewicz, ks. Magot, ks. Zwierz- 

chowski, ks. Czajkowski. 
Marmurowy ołtarz przepeł- 

niony był świecami, kwiatami, 
zielonemi, czerwonemi, niebie- 
skiemi i żółtemi światełkami. 

Chor zaśpiewał „Vem Crea- 
tor". J. E. ks. Arcybiskup ubiera 
się w szaty pontyfikalne i prze- 
mawia zadziwiająco popularnie, 
tak że każde słowo o Sakramen- 
cie Bierzmowania było najmniej- 
szemu dziecku zrozumiałe. Do 

Bierzmowania przystąpiło 500 o- 

6Ób (z dwóch lat). Następnie J. 
E. usiadł na tronie przepysznie 
tfóżami udekorowanym i każde- 

mu, który przystąpił do tego Sa- 
kramentu dał obrazek. Miło było 
popatrzeć na jego twarz, łatwo 

było można odgadnąć z jaką do- 
brocią serca on te obrazki rozda- 
wał. 

Przy Bierzmowaniu asysto- 
wali księża Kotecki i Kowalewski 

(z Kankakee), ks. proboszcz Na- 
wrocki czytał imiona, sekretarz 
Jego Excellencyi podawał krzy- 
żmo Św., a ks. Kruszka (Józef) 
ocierał czoła. J. E. jeszcze raz 

przemówił do dzieci, a przytem 
i do rodziców, napominając ich, 
aby czuwali nad swemi dziećmi. 
Po skończonej ceremonii księża 
i J. E. poszli przez kościół do 

plebanii prowadzeni przez sporą 
gromadkę małych dziewcząt i 
ministrantów. Na plebanii poda- 
no obiad- 

Po południu..- —* 

Orgjnalniejśza rzecz działa się 
popołudniu," o godzinie drugiej. 
W hali szkolnej odbył się popis 
dzieci. Bardzo %yj atkjpwA Awidzi 

1 W 1 »>• 

się halę tak wsparrfele1 udekoro- 

wany jak była hala ~ "pi»¥fiataa 

na Bridgeporcie wczoraj. Flagi 
polskie i amerykańskie porozcią- 
gane po całym gmachu, we- 

wnątrz, korony, kwiaty, flagi, 
lampiony, oleandry,' palmy, wszy- 
stko co może służyć do ozdoby 
hali. Proscenium przedstawiało i 

się jako istny kłąb roi lózr.obar- 

wnych, wszędzie kwiaty — i to 

nie sztuczne. Sala bardzo obszer- 

na nie mogła pomieścic garnące- 
go się doń ze wszech stron 

Bridgeportu ludzi. 

Ale to proscenium, to prosce- 
nium, tego pewnie nie zapomnę: 
jeden duży świeży różnokoloro- 
wy bukiet obłożony liśćmi papro- 
ciowymi — a po bokach olbrzy- 
mie kwitnąć zaczynające olean- 

dry! 
Przed drugą godziną od pleba- 

nii aż do szkoły utworzył się o- 

gromny szpaler dzieci. Najpierw 
stały dziewczęta i chłopcy prze- 
pasani niebieskiemi szarfami. Po- 

tem same dziewczynki, w. sukien- 
kach niebieskich, bramowanych 
•srebrem. Znów dziewczęta i 

chłopcy przepasani czerwonemi 
wstęgami, a w końcu panienki ca- 

łe w bieli. Wszystkiego tego ma- 

leństwa było ze 300. 
O godz. 2giej JE. ks. Arcybi- 

skup wyszedł z plebanii otoczony 

powyżej wymienionymi księżmi i 

prowadzony przez ową dziatwę 
wszedł do hali. 

— Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus — rzekły dziatki 
do Dostojnika Kościoła. 

— Na wieki wieków Amen! 

JE. usiadł w fotelu, kurtyna 
podnosi się, śpiew powitalny. 
Scena zapełniona dziewczynkami 
w bieli. Po śpiewie kilkanaście 
dziewcząt rzuciło bukiety kwia- 
tów pod stopy papieskiego po- 
słańca. 

Drugim numerem na progra- 
mie były mowy, wypowiedziane 
przez uczennicę i ucznia szkoły 
parafialnej. Dwa bukiety więcej 
padło u stóp zacnego Arcypaste- 
rza. 

Trzeci numer obejmował marsz 

i śpiew dziewcząt w niebieskich 
sukienkach. I znów 20 bukietów 

legło u stóp Jego Ekscellencyi. 
Kwiatów bez końca. Następnie 
odegrano "Dzieci Izraela," dra- 
mat (skrócony) w pięciu odsło- 
nach. 

Na zakończenie odśpiewano 
pieśń i hymn narodowy "Boże 
coś Polskę." 

— A teraz — rzekł ks. Arcybi- 
skup zabierając się do wyjścia—, 
dam wam zagadkę do rozwiąza- 
nia. Co mi się najwięcej podoba 
w Ameryce?.... 

— Dzieci! — odpowiedziała 
dziatwa po długiem milczeniu. 

— Nie! — odparł JE. 
— Polska mowa! — zauważyły 

niektóre. 
— Trochę bliżej, lecz nie zu- 

pełnie. 
— Śpiew — zgadywały inne. 
— Jeszcze nie wszystko, .— 

złączcie to wszystko: Dzieci, któ- 
re mówią, śpiewają i modlą się 
po polsku! dokończył JE. ks. 
Arcybiskup. 

Pochwaliwszy Pana Boga JE. 
ks. Arcybiskup opuścił halę. Przed 

plebanią czekały już powozy, aby 
JE. wraz z księżmi zawieźć do 

parafii św. Piotra i Pawła przy u- 

licy 38 i Paulina. 

Z powodu, że w dniach nastę- I 
pnych trudno byłoby może czas 

na to znaleść, Jego Ekscellencya 
jeszcze onegdaj wyznaczył repre- 
zentantom "Dziennika Chicago- 
skiego" audyencyę na dzień wczo- 

rajszy na plebanii par. Najśw. 
Maryi Panny od Nieust. Pom. 

Audyencya odbyła się po obie- 

dzie, a przed popisem dzieci 

szkólnych. Wiel. ks. Franciszek , 

Gordon i obaj redaktorzy "Dz. 

Chicagoskiego" mieli zaszczyt 
rozmawiać z Jego Ekscellencyą 
przez blisko godzinę i otrzymali 
zachętę do dalszej pracy w kie- 
runku przez "D. C." obranym i 

dotychczas stale utrzymywa- 
nym. 

Rozumie się, że redaktorzy "D. 
C." przy różnych sposobnościach 
już miewali i prawdopodobnie je- 
szcze mieć będą sposobność do 

krótkiego rozmawiania z JE. ks. 

Arcyb. Symonem to prywatnie, 
to przy ogólniejszych pogawęd- 
kach, w chwilach wolnych od u- 

rzędowych zajęć Dostojnego Go- 
ścia. 

W parafii św. Piotra i Pawła. 

I*rzez cały dzień* robiły się 
przygotowania do uroczystego i 

przyjęcia JE. ks. Arcybiskupa 
Śymona. Kościół wewnątrz i na 

.■zewnątrz ustrojony w zieleń i fla- 

gi. Po obu stronach ulicy prowa- 
dzącej do koścoła porozwieszano 
lampiony. Wieczorem kiedy to 

wszystko pozapalano, widok 

przedstawiał się czarowny. 
W plebanii, przy samem wej- 

ślciu dziatki powitały Za.cnego Ar- 

cypasterza. Było to o godz. 4tej; 
— główna zaśi uroczystość, z któ- 1 

rą Bierzmowanie 350 osób było 
połączone, odbyła się wieczorem 
0 godz. 7:30. 

Krótko po 6tej zebrały się na- 

stępujące towarzystwa: Ułani 
Pułaskiego, Strzelcy Tadeusza 
Kościuszki, Towarzystwo Serca 
Jezusa, Tow. św. Kazimierza 

Królewicza, Niewiasty Różańco- 
we, Tow. Dziewic Najśw. Ma- 

ryi Panny. 
Towarzystwa te utworzyły 

szpaler dwa międzyulicza (bloki) 
długi. Przyjechała także kapela 
Białego Orła z Town of Lake. 

Czekają na -swego Arcypasterza. 
Puktualnie o pół do ósmej nadje- 
chał. Kapela poprowadziła po- 
wóz przed wrota świątyni, JE. 
wysiadł wraz z innymi księżmi 
1 udał się do kościoła. 

Odbyło się bierzmowanie, w | 
czasie którego księża Slomiński 
i Jagielski asystowali JE. Po 
Bierzmowaniu było wystawienie 
Przenajświętszego Sakramentu. 

Na zakończenie JE. ks. Arcy- 
biskup przemówił kilka słów, na- 

stępującej treści: 
Odtąd wy, coście dzisiaj byli 

Bierzmowani, jesteście rycerza- 
mi Chrystusa. Każdy z was po- 
winien być gotów życie dać za 

wiarę waszą prawdziwą, tak jak 
to uczynili Apostołowie, bo pra- 
wie żaden z nich nie umarł śmier- 
cią naturalną, nieomal wszyscy u- 

czniowie Chrystusa ponieśli 
śmierć za wiarę. 

Polska miała tysiące męczenni- 
ków, przykładem niech będą Uni- 
ci, tysiącami mordowani prz.gz 
rząd rosyjski za wiarę, ale Polska 
miała także odstępców od wiary, 
i ma ich po dziś dzień. Strońcie 
od tych różnych sekt jak od za- 

razy, Duch Św., któregoście dzi- 

siaj otrzymali udzieli wam laski, 
pomocy w przezwyciężaniu 
wszelkich trudności. Brońcie wia- 

ry waszej przed napadami poja- 
wiającymi się w rozmaitych ksią- 

Specyalne 
m • t • 

Taniości 
na Jutro 

nn Za duiy kawał Armoura najlep- 
JL u B/.tfto smołowego mydła, warty Cc. 

nn Za duią rolkę czy ato-białej waty, 
Oli wart*7c. 

Za yard eztra szerokiej ko- 
Z '2u ronki do poduszek, warta 5c. 

ij. Za chłopięce Rumowe kołnierzy- 
*f-U ki, warte lOc. 
r. Za dziecięce batystowe czapecz- 
Oli ki, warte 15c. 

rj« Za yard czarnej i białej kratko- 
0 li watej satyny, 10j gatunek. 
/jL-» Za yard lOc gatunku lyarJ 
0^20 szerokiego kambryku. 
q Za dziecięce mocne czarno poń- 
Ou czochy, weayst. wiol. wurte 12c. 
n « Za dziecięce białe wiązaue mujt- 
O u ki, njarnirowano koronką, warte 

18 centów. 
A/« Za mązkie 25c gatunku 
5JC szelki. 

II n Za piatne czysto jedwabne 
I U etring krawatki, regularna 

wartość ?3c. 

Wielki zapas czystego białego 
gęsiego pierza, na sprzedaż 
tanio w Sobotę. 

Za damakie dobrego {ratunku 
balbriggan koszul-, warte 89c. 

Zs mązkie piękne i w gład- 
kich koloiach koszule i gacie, 
warte aż do 35c. 
Za chłopięce piękne białe 
lawn, haftami obszyte bluzki 
warte 59c. 
Za męzkie r>0c gatunku czarne 
satynowe koszule, wszystkie 
wielu ości. 

I2C 
I9C 
35c 
390 

pią- Dopiero cośmy otrzymali 10 tuz. 
poycb letnich gorsetów. 
wszystkie JVony i wielko- 
ści, warte od 6t'c do J1.0J, 
wasz wybór jutro, tylko.... 
Slęifcle plękoe spodnie, ładne prątko- 
wane Worsteds— nsjlepsa♦ wykończe- 
nie i krój—spodnie za któ- 
ro u innych zapł&ecie^l.SO 
—waB/. wybór wszystkich 
wielkości—jutro tylko..".,,.1 
Biała kartuna na pościel, 
czarne wzory, warta Cc, 
yard jatro 
tylko 

wiele innych wielkich ofert. 

I7c 
ie prążko- 
wy kończę- 

89c 
3!c 

Chowajcie! % Columbus tykie- 
ty i tem samem 

_ lieniądz*. Daje- 
Sv je darmo z kaźdera eakupoem. 

dy macie tykietó* wartości $3.00, 
przjroleśclo je do naa. Są ono tak do- 
bro jtk Sfrc gotówką. >- ■ ■ 

żkacli, pismach, gazetach. Potę- 
piajcie te piśmidła paskudne (sic), 
te potworne gazety napadające na 

Papieża, Biskupów i księży. — 

Trzymajcie się Kościoła Rrzym- 
sko-katolickiego, tej Matki wa- 

szej niebieskiej. 
• 

Następnie JE. udzielit błogo- 
sławieństwa papieskiego całej pa- 
rafii, pożegnał się z ziomkami, 
wsiadł do powozu i pojechał na 

plebanię a stamtąd do rezyden- 
•cyi Arcybiskupa Quigleya. 

Wiel. ks. Kotecki, proboszcz 
parafii św. Piotra i Pawła cho- 

ciaż w nadzwyczaj skromnej pa- 
rafijce, przyjął JE. ks. Arcybi- 
skupa Symona bardzo okazale. 

PROGRAM. 

Piątek: 
Dzień odpoczynku. JE. ks. Ar- 

cybiskup zwiedzi miasto Chicago. 
Rano parki Lincolna i Humbold- 
ta, obiad u Arcybiskupa Quigle- 
ya, popołudniu parki południo- 
wej części miasta. O godz. litej 
stanie u pomnika Tadeusza Ko- 
ściuszki. 

Sobota: 
Obiad u ks. Gronkowskiego, 

proboszcza parafii św. Wojcie- 
cha, a o 4tej Bierzmowanie w ko- 

ściele św. Anny. 
Niedziela. 

JE. będzie asystował na sumie 
w kośiciele Najśw. Maryi Panny 
N. P. na Bridgeporcie. 

O 4 tej godz. sam osobiście po- 

święci kamień węgielny pod no- 

wo budujący się kościół Matki 

Boskiej Częstochowskiej. 
Jutro podamy ciąg dalszy pro- 

gramu. 

Hawthorne, 111. 
W niedzielę dnia 2go lipca 1905 

o godz. 4tej po południu odbędzie 
się poświęcenie kamienia węgiel- 
nego przy nowo budującym się 
kościele, pod wezwaniem Matki 

Boskiej Częstochowskiej, w Haw- 

thorne, 111. Uroczystości tej do- 

pełni nasz Najprzewielebniej- 
szy ks. Arcybiskup Fr A. Symon. 
Na uroczystość tak chwalebną 
zaprasza niniejszem wszystkich 
Polaków miejscowych jakoteż i 
z okolicy do szczerego współu- 
działu. 

Komitet połączonych Tow. w 

Hawthorne. iL 
a 

PRYiWCYE 
W PARAFII ŚW. JACKA W AVON- 

DALE. 

Wiel. ks. Franciszek Xawery Pudło^ 
0 którego niedawno otrzymanych 
święceniach kapłańskich i odprawio. 
nych w kościele św. Jana Kantego 
prymicyach donosiliśmy w ubiegły 
poniedziałek, odprawi swoje prymicye 
1 udzieli błogosławieństwa w kościele 
św. Jacka w Avondale, w przyszłą, nie- 

dzielę, 2 lipca, o godziniej 10 rano. Po 

południu zaś tegoż dnia odbędzie się 
na cześć prymicyanta zebranie towa- 

rzyskie w domu pp. Czaja pn. 1C04 w.- 

Spaulding ave. 

Wiel. ks. Franciszek Pudło, chociaż 
tak świciżo wyświęcony,, już dwukro» 

tnie został mianowany proboszczem. 
Oto donosiliśmy, że został 

mianowany proboszczem w 

Poniatowski Wis., na miejsce Wiel. 
ks. Millera, który otrzymał większy 
parafię w North Creek, blisko Arca- 

dia, Wis. Ale właśnie .w tych dniach 
kB. Pudło otrzymał od swego Biskupa 
wiadomość, iż ks. Miller życzył sobie 

pozostać przy dawnej swej parafij i 
że dlatego on ,ks. Pudło, zostaje mia- 

nowany proboszczem w North Creek. 
Parafia to większa niż w Poniatowski 

tylko nieco zaniedbana z powodu, że 

przez czas niejaki proboszcza w niej 
nie była 

■»* 

Grand Opening! 
Na Wielkie Otwarcie Salonu 

zaprasza Szanownych Rodaków 
w sobotę, niedzielę i poniedziałek, 
dnia i, 2, i 3go lipca. Doborowa 

muzyka przygrywać będzie. 
Michał Mazurkiewicz, 

300 404 W. Chicago ave. 

o 

PROF. DR. WŁADYSŁAW A. 

KUFLEWSKI, 
wyjechał dzisiaj na manewry Gwardyl 
Narodowej, do Camp Lincoln Illinois, 
gdzie zarzadzafi będzie całym szpita- 
lem polowym. Wraca do Chicago, w 

poniedziałek, dnia lOgo lipca. 
o 

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

KASPRA BUTKIEWICZA, 
705 Noble ulica. Ceny bardzo 

przystępne. x 

o— 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest jedynym dziennikiem' polskim w 

Ameryce .«*•. 
J, oyrkulacyę. 

Męzkla 1 chłopięce kenwesowe ozfojrdat trzewi- 
kl, ze Bkórzannerai podeszwami, wsaygifae ntł- 
mera, regularne 65c do $1.00 wartości, po 

Extra wielka taniość na męzkle trzewiki, z gu- 
mą, wszystkie wielkości oprócz numeru jegu- O w luriie $2.00 wartości po 

Niemowlęce trzewiczki, z mlękkleml podeszwami, 
pozostałe pary, warte aż do 50c, 
wasz wybór 
Dziewczęce i dziecięce lakierowane śllpry z rze- /■¥ 
mieniami, podeszwy maszyną przeszyte, regular- J y L_. 
ne $1.00 i $1.25 wartości po 
Damskie pierwszorzędne trzewiki i oxfords, n-idzwyczaj 
piękny zapas obuwia—trzewiki ceglaste (tan) lakierowane l 
vlcl kozłowe, wszystkie nowomodne napletki £ -4 i O 
1 najnowsze fasony, regularne $2.50 l $8.00 I 
wartości, wasz wybór 

Dziewczęce i dziecięce box cielęce i vicl kozłowe sznurowane trze- G — 

wilci, numera 8% do 2, każda para całkiem skórzanna, warte |1.25 5/0^ i $1.50, wasz wybór 

Odzież Spodnia 
Męzkie 
piękne 
balbrig 

^ 
g a n , 

prążkowane Imercerized koszule 1 ga- 
cie, niebieskie, różowe, eeru i 
ozdobne, 50c i 75c wartości, po OVC 
Damskie prążkowane koszule, z kró- 
tkiemi rękawami albo bez jękawów, 
także koronką obszyte majtki, | /"V-, 
duże numera, spec. 19c, 15c i lUC 
Chłopięce balbriggan koszule i 1*7 
gacie, wszystkie numera, po.. 1 / C 

| Męzka Galaliterya | 
Aaa^wwwwwwww/wwwwww' 

Męzkie i chłopsęce negl żowe koszule, 
duży wybór wzorów, 75c war- 

tości po OVC 

Jeszcze sprzedajemy męzkie $1.00 1 
$1.50 słomiane kapelusze 19c 
Męzkie szelki z elastyczne] tkaniny, 
dwa duże zapasy wyłożepe na sprze- 
daż w Sobotę: 

50c gatunek po 25c 
26c gatunek po lOc 

Pończochy i skarpetki. 
Damskie trwwłego czarnego koloru 
albo ozdobne kolorowe poń- | 
czochy, 19c wartości, po lUC- 
Extra grube dziecięce pończochy, po- 
trójne w kolanach, 25c ga- 11 
tunku, po ,.... 1 lw 

Męzkie bawełnicowe skarpetki bez 
szwu, czarne alho brunatne Z ~ 

(tan), lOc gatunek, para UL 

Chłopięce I dziewczęce słomiane kape- 
Słomiane Kapelusze \ lusze, ze wstążkami, zwyczajne i ozdobne 

kolory, wartości aż do « 1 • 

76c,—dwH zapady w Sobotę po 12ic i 19c 

ZAPRASZAMY 
kosłumerów ze wszystkich parafii aby przy- 

byli na nasz? wielką tani? wyprzedaż, która się odbę 
dzie u nas w SOBOTĘ, DNIA Igo LIPCA. 

15c 
3c 

1000 par ółj»dwabiych pończoch dla dzieci, 
w kolorze ozimym. nie'i»»8«iui, różowym, 
białym i żółtym, dopóki zapas starczy, n ~ 

para tylko U u 

510 Exfra ślicznie uęarnirowan* cli kapeluszy 
dla dzieci, warte 50c, jutro dopóki za* n r- 

pas eihrczy, sztuka tylko Z VU 

1C0 Extra piąkne kapełwze dli d/.ieci, ug r- 

nirowane c*< sto jf»dw«bną wstążka i C ftp 
tulem, warte £l.2."i, jutro sziuka tylko.U Uu 
2C0 9kórzannych torebkek, ze ślicznemi łań- 
cuszkami, dopóki zapaa stare y, 
sztuka 
£xtra dobre szelki, pBra 
tylko 
Duży kawał mjdła, 2C 
Nnjlcpsza cerata na police, 3C 
Nnjlepsza cer..ta na stół, I2C 
Dstra djbre koszule i prucie dla mążcz zn. 
w paski ł gładkie, warto 50c, O Q p 
jutro... O uli 
Extra dąbie gorsety, wszystkie nunie 

ra, jutro sztuka tylko 
Ext a dobre ankionne czapki dla O O P 
chłopców, jutro sztuka tylko Z uu 

Śliczne jedwabne szerokie wstążki, « 

Jutro yard tylko .. ... OL 
Najlepszy i najszerezy olejowy karpet na po- 

dloną, w najmodniejszych deseniach, r n. 

jutro yurd u U U 
Dobre haftowane kołnierzyki, ft » 

jutro sztuka tylko.... I Uu 

200Extra śliczne wierzchnie koszule, z je- 
dwabnem! frontami, julro sztuka A On 
tylko *fOu 

350 

690 

Otrzymaliśmy ze Wschodu 20 skrzyń roz- 

maitego obuwiu, zawierająca ni/kie tr/.ewlkl 
ze r/.eraienlsmi, damskie Oxford trzewiki, iną- 
zkle i damskie trzewiki, które bodą wyłożone 
na aprze laź Jutro po bardzo nizkich c nacb, 
Niżej podajemy niektóre i tyeh artykułów.. 
Niemowlące trzewiki i m^kkiemi po- n A « 

deuwami, warte Łflc, Jutro para tylko.. L O u 

Nl*mowląc« żółte 1 czerwone trzewi- Q C n 

czki, nr. 2 do 5, warte 40c, Jutro tylko..O J U 
Damskie Stro pantofle (sllDners), ze skórką 
po stronach, nr. 3 do S. warte 69c, QQn 
jutr para tyl o Owb 
Damskie śllpry ze skórzanną podeszwą, 
n u mera 8 do 8. warte 30c, O Rn 
Jutro para tylko Zuu 
Damski" Doneola śllpry, a gumami p 
stronach, warte 89c, Jutro park tylko.. 
Exira dobre sutiu calf trzrwlkl dla chłopców, 
skórzinne obcasy, nr. 10 do 8, "7 O O 
warte 1.25, jutro para tylko / 9 u 

Śl'czne trzewiki dla dziewcząt, z Doneola 
skóry, r. pa rento -*a nem i kapkami, sznurowa- 

na lub guzikami, nr. 11 do 2, warte 7 Q{« 
WJc, jutro para t\lko I Ju 
Aksamitne spodnie do kolaa dla chłop- 
ców, bardzo m»cn», nr. 4 do QQn 
15, warte SOc, Jutro tylko Zs7u 
Czysto welnliioe spodni • do kolan dla chłop- 
ców, nr. 4 do 10, warte 59c, O Q n 
jutro tylko OwU 
Letnie ubrania dl* chłopców, dobry gatunek, 
wszystkie wielkości, warte 75c, QQp 
jutro całe ubranie tylno Ł O U 

Cza ne Serjre epodnle dla mążczyzn, «ezy- 
«t.kie wielkości, warte $1.25, 7Qts 
jutro para tylko.. I JU 

Całe wełniane ubrania dla chłopców, w 

d.*óch kawałkach, warte $2.25, A i rn 

jutro tylko I sOo 

ALBUM 

ZBIÓR PORTRETÓW 
wykonanych specjalnie dla 

Dżiennika Chicagoskiego. 

Zawiera 42 portrety (format 12^x15%) 
wykonanych w dwóch kolorach na pa* 
pierze wellnowym, orna 14 stron tekstu 

iyclorysow Królów PoUkłch. 

Oprawny w płótno angielskie ze złotym 
tytułem na okładce. 

Album ten powinien znajdować bIq w ka- 

żdym domu Polskim. 

CENA $3.50. 

r HABTĆ MOŻNA 1T ADKIKI8TBA.CTI ~| 

DZIENNIKA CHICA60SKIEG0,141-143W.Di?isionSL, 
, 

f CHICAGO, ILLINOIg. I] s f . 

DR. 
JEDYNY, 8PECYAHSftV_, 
■twione oczy 1 achomin powlekł, ginchot 

wyleciyć chore owy, uł- 
trudny duch, uoa v u- 

•rsctł, katar nnn i gardle i wvdtietiDT z uszn, twz względu na to kona 


