
liez Pracy— 
Nie Potrzeba 

Więcej 
Tarcia 

Matka Mówi: 

„Good-Bye 
Stare Tarło, 
NR G. dla Mnie! 

«ν ν " 

znane. Tysiące matek przestały używać tarła. >. K. u. taoieciKi usunęiv μ 
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Najbrudniejsza Odzież Wyprana do Śnieżnej 
Białości w 10 do 20 Minutach—Bez Tarcia 

W 5c 
i 15c 

Paczkach 
ŁAU H DRYTABL ETS 

Oszczędzaj 
Poiowę 
Mydlą 

Usuńcie "TARCIE" w Dzień Prania. 
Oszczędzajcie pracę, czas, pieniądze i zdrowie. Oszczędzajcie waszą bieliznę. Zmniej- 

szcie wydatki za mydło do połowy. Wypier zcie bieliznę do śnieżnej białości. Jestto 

najiepvszy preparat do czyszczenia firanek, kiedykolwiek znany. 

NIE USZKODZI NAJDELIKATNIEJSI 11 η iyiaiłkii λλι νη· 

LIKATNYCH KORONLK—ZOSTAWIA RÇCE MIĘKKIE I BIAŁE 

Gwarantowane żc nie zawierają paraffin ani ługu i s<* zupełnie nie 

szkodliwe, nawet dla najdelikatniejszych materyi. Gdy raz spróbu- 
jecie — zawsze je będziec;e używać. 

FARQUHAR-MOON MFG. CO. 
Chicago, 111. 

FINOWIE I POLACY. 

Jak to w „Dzienniku Petro- 

gradzkim" czytamy, odbył się 
niedawno w Helsingiorsie, stolicy 
Fitilandyi, wiec masowy Pola- 

ków w Helsingiorsie i okolicy za- 

mieszkałych, któremu przewodni- 
czył kapitan marynarki rosyjskiej 
Panasiewicz, a sekretarzował po- 
rucznik Krieger. 

Xa wiecu tym przedłożono pro-l 
jekt założenia komitetu organi-; 
zacyjnego Zjednoczenia Polaków 

w Finlandyi. który zająłby się: 
1. Organizowaniem czytelni 

polskich ; 

2. Urządzeniem odczytów i po- 

gawędek; 
3. Organizowaniem kursów dla 

analfabetów; 
4. Pośredniczeniem w korespon 

dencyach z krajem itd. 

Kulminacyjnym punktem ze- 

brania było przemówienie fińskie· 

go profesora Mikkola, który po- 
witał zebranych imieniem fińskie- 

go narodu. 

Mówił po polsku, wolno, lecz 

poprawnie. 
Finowie żywią od dawna szcze- 

ry sympatyę dla Polski. Wpraw- 
dzie zmuszono gwardye fińską do 

udziału w tłumieniu powstania 
polskiego, ale to był tylko akt 

przemocy ze strony rządu rosyj- 
skiego. Za wyraziciela prawdzi- 
wego stosunku narodu fińskiego 
do Polski można uważać Maksy- 
miliana Mybrberga, obywatela 
Finlandyi, który na wieść o rewo- 

lucyi polskiej w .1830 roku pośpie- 
szył z Francyi do szeregów pol- 
skich, walczył aż do końca, a po 

wzięciu Warszawy, został wysła- 
ny na Sybir. 

Profesor Mikkola mówił z co- 

raz większym zapałem : glos jego 
brzmiał coraz silniej, aż wreszcie 

zakończył swoje piękne przemó- 

=Π 

wieuic okrzykiem; „\Volność Pol- 
ski bvla zawsze i jest dla Finlan- 

dyi droga. W dzisiejszej przeło- 
mowej chwili Finlandya wyciąga 
do Polski bratnia dłoń z zveze— 

v y 

nicm „Niech żyje wielka, zjednor 
czona i niepodległa Polska!" 

Burzliwe oklaski były odpowie- 
dzią na przemówienie szanowne- 

go profesora. Publiczność i prezy- 

dyum, powstawszy ze swych 
miejsc urządziła owacy ç mówcy 
i obecnej na zebraniu małżonce je, 
go, tłómaczce wielu dzieł Sien- 
kiewicza na język fiński. 

Porucznik Krieger w serdecz- 

nych słowach podziękował w i- 

micniu prezydyum profesorowi za 

jego piękne przemówienie, a dok- 
tór Bujakowski postawił wniosek 

jednogłośnie przyjęty hucznymi 
oklaskami : 

..Zamieszkali w Ilelsingforsie 
Polacy zebrani 14go kwietnia, na 

walnem zgromadzeniu, po wysłu- 
chaniu powitalnego przemówie- 
nia profesora Mikkola, wyrażają 
mu głęboką wdzięczność i na je- 
go ręce składają dzielnemu i wy- 
trwałemu narodowi fińskiemu 
serdeczne życzenia jak najzupeł- 
niejszego rozwoju narodowego.' 

Zebrani uchwalili zasadv orga- 

nizacyi, stosownie do projektu, 
przedstawionego przez Komitet 

organizacyjny, z opuszczeniem 
punktu piątego, oraz nazwę orga- 

nizacyi „Zjednoczenie Polskie w 

Ilelsingforsie". Do zarządu wy- 
brano panów: Kricgcra, Wańko- 

wicza, Rupelcwskiego, Klcjnota, 
Bujakowskiego, Popławskiego. 
Arciszewskiego, Bnsuza, Lnkasze 
wicza i inni, do Rady Nadzorczej 
księdza proboszcza Panasewicza 
i innych. 

Γ Wasz Grosernik Dostawi Wam 

Λ BEVERAGE 

KoaitowaUecie jaz je w refctaurac yai u i m- 

^cła niffMafh — teraz niech \va>Ła familia 

I wasi goście pitjłąf» eię do was w tej przy- 

jemności. Jest U) jedna przyjemność w poda- 
niu BCVO jeśli się słyszy fdy goście ponieś 

daą jakie j&tt dobre, a potem jak argumenta· 

ją co to właściwie Jest. Jeśli nie widzieli bu- 

telki, nsajrscy będą wlania, że to jest za pełnie 
coś innego, jeśli widzieli butelkę, każdy bę- 
dzie miał odmienne tłumaczenie co do jego 
dobMKri· 

» BETO jest posilne, oczy szczone pasteuryzo- 
wanien» i sterylizowaniem — jest Wcupaja- 

jące, zdrowe i orzeźwiające. — UWAGA — 

BEVO powinno być podawane zimne. 

BF7VO — aieapajający napój na cały rok. 

Moaecie dostać BEVO w gosp<odach. restau- 

ratyach. groseryach, składach departamen- 

towych, aptekach, na piknikach i ogrodach 
do gry, foatanach sodowych, pociągach sto- 

łowych, okrętach, namiotach mobilizacyjnych 

1 'w innych miejscach, gdzie sprzedają napoje 
orzeźwiające. — Vwatejcie na podrobienia. 
— Każde otworzyć hatelkę w waszej obecno- 

ści. BEVO jest sprzedawane w butelkach tyl- 
ko I butelko w aae wytącaałe przez 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS 

Λ 
Wjnb s Arvka kriątocsk» Η m·!·· 

MANUALIK 
MINISTRANTÓW 
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WALIGÓRA. 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

Z czasów Leszka Białego 
— przez — 

J. I. Kraszewskiego. 

(Uag dalszy.) 
Leszek westchnął. 
— l.udzic bo — doda! — spokojnie nigdy żyć 

nie mogą. 
bą ludźmi ! — westchnął biskup. 
— Sądzić sprawy! — dorzucił książę — sądzić 

sprawy naówczas, gdy taka jesień, śliczna woła do 

lasu, gdy skwary letnie przeszły, a zima ciężka je- 
szcze daleko! Prawda ojcze mój, panowanie jest 
niewolą zarazem i jak powiadają, im wyżej kto sie- 

dzi, tem mocniej się poci. 
I* drzwi zanikowych księżna uśmiechem wdzię 

cznym pożegnała biskupa, śpieszyła do swego Bol- 

ka, którym się oboje tak cieszyli, jako pierworod-. 
nym i jedynym. 

— Zobaczysz dziecię i pobłogosławisz, ojcze 
nasz — rzekł książę; — rośnie w oczach, a rozu- 

mny jest, iż zdumiewa wszystkich! 
— Niech rośnie na pociechę naszą — odparł 

biskup, nieco roztargniony. 
Leszek, ciągle wesoło zagadując, właśnie wpro- 

wadzał Iwona do wielkiej izby gościnnej, gdy ten 

zatrzymał się w progu i szepnął: 
— Miłościwy książę, radbyni z wamł, kancle- 

rzem Mikołajem i Markiem wojewodą trochę po- 

mówić na osobności : lep i-ej nam będzie w komorze 

\yaszcj, niż tu, gdzie nas łaewo niespodzianie kto 

zajść może. 
Dwói· właśnie napływał do izby. Leszkowc g>- 

blicze sposępniało; znać było, żc mu ta rozmowa 

na osobności mieszała szyki, mąciła spokój, ie 

radbv ją bodaj odłożyć: łccz z Iwoncm, gdy co 

rzekł, opór był trudny. 
Tui za nim szli powołani przez niego: stary 

Mikołaj Repczol. kanclerz, w czarnej sukni ducho 

wnego, z bladą twarzą, wielkiemi pofałdowaną 
zmarszczakami mąż siJnej budowy na oko, lecz 

zmuszony opierać się na kiju. Twarz jego może 

skutkiem cierpień wewnętrznych, więcej jeszcze 
troski i zadumy wyrażała, niż biskupia. Iwo też 

Drugim był .Marek wojewoda, mąż też lat już po- 

większą miał \viarę w przyszłość nad niego, 
deszłych, ale rvcerskkj postawy, którego oczy nie- 

spokojne i do czuwania nawykłe, biegły, badając 
zarówno twarz Iwona i Leszka. Z nich dwu on wię- 
kszą i pilniejszą zdawał się zwracać uwagę na pa- 

sterza. Wszyscy tu ulegali mu tak, jak sam książę. 
Leszek też zmusił się zaraz do przybrania łago- 

dnego wyrazu i z pośpiechem zwrócił się ku swej 
komorze, którą na znak pański otwarto stojąco u 

drzwi pacholę. 
Było to najmilsze schronienie pana ta izba, w 

której tylko pożądanych a poufałych przyjmował 
gości. Z niej każdy mógł poznać łatwo naturę i cha- 
rakter księcia. Ścian prawie' w niej widać nie było, 
tak zawieszono ją całą rozmaitego rodzaju bronią 
ni\-śliwską i rycerską, w której Leszek się kochał. 

Był w te m ład pewien i widoczne zamiłowanie. 

Szeregiem stały zbroje lżejsze i cięższe wschodnie i 

włoskie, niemieckie i starodawne, z blach i naszy- 

wanych łusek składane. Rzędami stały hełmy, od 

dawnych ciężkich i mniej kształtnych, do tych, któ- 

re teraz zdobiono rogami, skrzydłami i postaciami 
zwierząt, złoconemi i małowanemi. 

Pasy rycerskie świeciły drogiemi kamieniami i 

emalią; przy nich wisiały miecze, mieczyki, pugi- 
nały, noże myśliwskie; dalej oszczepy kute, włócz- 

nie, siekierki bojowe, buzdygany z przywieszonemi 
na łańcuchach kulami, najeżone ostremi strzały, łu- 

ki sadzone, kołczany tarcze. 

Lala jedna poiac smecna wiçk^ciui i muicj 

szcmi szczytami, z wizerunkami lwów, orłów, gry- 
fów, a w pośredniku na jednej był misternie wy- 

rzeźbiony i pomalowany rycerz, jadący konno, któ- 

ry niedźwiedzia, rzucającego się nań, uderza oszczc 

pem. Taki sam wizerunek, jak na tej tarczy, chciał 
Leszek mieć na swej książęcej pieczęci. 

Podłoga pańskiej komory była grubo cała wy- 
słana skórami zwierząt ubitych ręką pana. Chlubił 

się. on tem, że dwie komnaty zasłał sam łupem ło- 

wów, wśród którego leżał i pamiętny niedźwiedź, 
co już konia Leszkowcgo pochwycił był łapami, 
gdy książę zadał mu cios śmiertelny. 

Izba ta wprawdzie najmilszą była książęciu 
ale do poważnej narady najniebezpieczniejszą; bi- 

skup wiedział o tem z -doświadczenia, bo ilekroć t') 

się odbywały obrady, Leszek je zawsze przerywał 
mówiąc o s wy cl? z-brojach orężu i czynach łowie- 
ckich. Lubił o tem rozprawiać, jak myśliwy, jak ry- 
cerz, a najmilszymi mu byli ci, co słuchali go chęt- 
nie i podziwiali zręczność jego, której zresztą nikt 
nic mógł zaprzeczyć. 

Wskazawszy Iwonowi miejsce na wysłanem 
krześle, książę sam stanął naprzeciw niego, a za 

nim, wsparty na kiju swym, kanclerz i w bok uj- 
mujący się wojewoda. 

Lice Leszkowe, jakby błagając o litość bisku- 

pa, znowu uśmiechało się do niego, z Iwoną jednak 
uśiniechemwywołać nie mogło. Widać było, że ksia 

j żę niczego zbyt ważnego nie spodziewając się w 

I rozmowie, krótko ją siebie zbyć życzył. Lecz spój- 
( rzawszy na biskupa, który się zadumał, myśląc, oc 

czego pocznie, Leszek też zachmurzył jię. 
— Mam to nieszczęście — odezwał się Iwo — 

żem zawsze prawie przeznaczony być dla miłość 

waszej ptakiem złej wróżby. 
— Owszem — odparł Leszek żywo — wy m 

jesteście najlepszym opiekunem i ojcem. 
— Ale 7. miłości i troskliwości ku wam — za 

wsze złe wieści przynoszę. 
— Czyż złe, ojcze mój? — spytał książę, rec{ 

składając. 
— Życie wszelakie" twardem jest, a samiści< 

1 rzekli — odezwał sie biskup — im kto wyżej siedzi 

— Radźmy więc na to zle — żywo rzekł Le -1 

szćk — radźmy, aby je usunąć. Lccz wy, ojcze mój 

drogi — dodał wy, z tej ojcowskiej waszej pieczo- ■ 

towitcści nademną. często może więcej widzicie złe- 

go, niżeli jest. Ja radbym i w zło i w złych, co je 

sprawiają, nie wierzyć. 
— Przecież, miłościwy panic — westchnął lwu 

Gopuszcza Bóg zło, aby było dobrego probierzem. 
Nastąpiła chwila milccnia. 
— Sam będąc dobrym — dołoży î Jwo.— nic 

:liccsz, miłościwy ipanje, wierzyć w ludzką prze- 

wrotność. 
— Lecz o kim mówicie? — nagląc i śpieszą·;, 

by prędzej się uwolnić, zawołał książę. 
— Zacznijmy od Odonicza — odezwał sic bi- 

kup: — ze złych pono ten najgorszy, jeśli pici 
wseństwa nie trzeba jeszcze przed nim dać szwa- 

bowi jego. Światopclfcowi. Odonicz chciwy jest 

panowania, jak dziad jego, Mieszko; ma jego żą- 

i z ç i upor żdazny .przed sobą. ale stokroć winnkj- 
^zv Światopełk. który waszą i ojca was ze jo łaską 
:a wielkorządcę Pomorza wyznaczony, chcc je nie 

vawnie i niewdzięcznie zagarnąć i oderwać. 
— Ach! — zawołał Leszek — Świalopct ma 

butną rew Jaksów v sobie J to prawda, lecz któż 

>vie, czy Odonicz jego, czy on Odonicza podburza 
i szczwa? Oba oni razem nie zdają mi się niebez- 

piecznymi. • 1 

— Miłościwy panic — przerw.;ι ynu-jm., 

! iiurym głosem kanclerz Mikołaj — lękam się. ab* 

lo nich dwóch jeszcze kogoś trzeciego nic potrzc- 
I ba przyłączyć do regestt u nieprzyjaciół- twych. 

| Leszek odwrócił się ku niemu zmarszczony, 

wyinw.i^ na twarzy, niemal z groźbą. <Iu kióroj 

•nie byl nawikły. Kanclerz siełoni! Howę i zamilk'. 

— I jabym był tego zdania, że Światopcłk z 

Odoniczem nie miałby odwagi — dodał -biskup —| 
piłyby nie oglądali się na kogoś, czyje imię wymo- 

ść na Wet usta się wzdrygają. 
Leszek drgnął cały, podniósł głowę obrażony 

zdawał się na chwilę krótką zapominać nawet po- 

szanowania nalenego biskupowi. 
— Ojcze! — zawołał — krwawicie mi serce, aj 

krwawicie je napróżno. Domyślam się. kogo mi ja- 

ko nieprzyjaciela wskazać chcecie. Ale nie! nie! 

nic chcę temu wierzyć, nie uwierzę i gdybym miał 

sie omylić, gdybym mitÎ omyłki paść ofiraą. wolę j 

gzinąć, niż posądzić brata. Jednej mi matki dzieci. 
— Jesteście różni, jako Abel i Kain — ode- 

zwał się Iwo z silą wielką.—Wspomnij książę mło- 

dość. byliście kiedy podobni siebie? Wy miłością 

jesteście srogością tamten;—wy—dobrocią, on— 

okrucieństwem: wyście władzy nie chciwi,—on pa- 

nowania żądny. 
Leszek słuchał z głową spuszczoną, chmurny, 

lecz nieprzekonany. 
— Konrad tak zlyni nic jest, jak się cbawia- 

cie — rzekł.—Jest gorętszym ode mnie, Bóg mu 

dał więcej siły, więcej też pragnie, lecz w sercu 

,ego... 
To mówiąc, rzucił okiem po przytomnych :v 

wszyscy dziwnie niedowierzająco, niemal z poli- 
towaniem słuchali, Leszek zatrzymał sic na chwi- 

lę i dokończył. 
— Konrada zostawmy w pokoju: 
Marek wetchnął, Iwo spojrzał na anclcrza — 

umilkli. 
— r-,Λ kid.-nn Πι 

.Uilljl Λ11, « — _ 

łdugim przestanku: — potrzeba czuwać przynaj- 
mniej, wiedzieć, badać, by niebezpieczeństwo nie 

pochwyciło nas nieprzygotowanych. 
— Odonicz — przerwał nagle Leszek z wal- 

czył z Laskonogim raczej, niż ze mną : wszystko 
się skończy, gdy ich podzielim i pojednamy. 

— A jest że sposób pojednania ich, gdy je- 
den wszystko chce posiąść i wydrzeć drugiemu? 
— zapytai biskup. 

— Przypomnijcie sobie — odezwał sic Leszek 

łagodnie — ową wyprawę Henryka wrocławskie- 

go na mnie, gdy 011'też chciał wydzierać i z woj- 
skiem stał nad dłubnią. Krew się już lać miała, 

przecież pobożny, święty Ilenryk mój usłuchał ra- 

dy, dał się przekonać, zażegnaliśmy tę burzę... 
— Rzekliście — odparł biskup — Henryk byi 

pobożnym i świętym, dlatego słów zgody usłuchał 

a Plwac nim nic jest... a Świ-atopclk, zdrajca, wic, 

żc zgody z nim być nic może! 

Usłyszawszy to, zachmurzył sio Leszek i usta 

mu się ścięły. 
— Radcie wic wy — zawołał z rozpaczą ja- 

kąś — jam ślepy i nieudolny — radźcie! 
— Ani ślepi, ani nieudolni nie jesteście — 

pi zerwał biskup do uścisku ręce podnosząc — ale 

dobrzy aż do zbytku, a ona dobroć znając, źli z 

niej korzystają. 
Znowu sic rozmowa przerwała, wszyscy spo- 

gąldali na Leszka, który, mimo łagodności, nie u- 

stępouał ze swych przekonań. 
— Radźcie — rzekł powolnie książę z jakiem i 

rozrzewnieniem; — ja wam tylko jedno przypo- 

mnę, że oto dzięki opiece Bożci, ja z mą ślepotą i 

niuedolnością, gdym już był wydzieczony przez 

Laskonogiego, panuję; gdym przez Henryka miał 

być wypędzony — siedzę na stolicy mojej. Dzie- 

ckiem tylekroć wyganiał mnie nieboszczyk^stryj, 
aOpatrzność mi zwracała, co on wydzierał — i oto i 

w spokoju i błogosławieństwie rządzę i panuję j 
Opatrzności też tej tak zawierzam, iż gdybym wro- 

gami otoczonym być miał. nie zlęknę się i w spo- 

okju losu mojego oczekiwać będę. 
— Jeżeli tak — odparł zwolna Iwo, powsta-| 

jąc — cóż my czynić mamy? Ja tej ufności w nic j 
bezpieczeństwo nie dzielę, choć Opatrzności wie-| 
rzę. My nad wami <*7uwać musimy* 

Leszek, jakby się zbył ciężaru, zbliżył się do 

biskupa i rękę jego ucałował. j 
— Radźcie — rzekł — czyńcie, co uznacie f 

słusznem, ja się zastosuję do światłej rady waszej. ! 
W tejże chwili zwrócił się do Marka wojewo- j 

dy. ? 
Ł ! 

— Miły mój, czas by zaniechać tych tarcz 

ciężkich, obładowujących. zbytnio żołnierzy na- 

szych. Nie wiem. czym wam pokazywał niemie- 

ckie nowe, jak przedziwnie lekkie są. , 

.i (Uąg dalszy nastąpij). 

ÎUOMEOYJKI DLA DZIAwl) 
Na Stancy! 

Komtdfjkł w Jr/lnym skrlii 
L. ŚWIflEKSKIEGO. 

OSOBY: 
SttiiłtalAki, imnerycleL' 
rdek. ) 
ltlikni. > ortnlofrle ïI kla«y 
MmhIo. < 

Abereivlcr, korepetytor. ncitA V kl. 
Rzra. drleje «If tia utartejI 

π £rtuhalnkłe|co. 

Uczony 
w Jednym akcie. rrtn* .STANISŁA- 

WA. DTDVrÎSKIECîO. 
OSO H V: 

J*o Kr«rrkt, korepetytor 
ZyRmnnt 7.<»olln«!<1. wn|a»7ek 
Tjt. Helenka, Anfo4, .10/lo- Andria. 

'Wojtuś. 

Lakomca 
Komedyjka w Jednym nkHe. prret 

STANISŁAWA UYI)YŃSKie<>0. 
Ο80ΒΛ: 

Olei, \*a<lo, Feli*. Sabrla. Elibłetka. 

W Cudzych 
F^iórKacH 

Fra*?ka erenlcrna χτ 2rli od«tonarh 
prre«8TAN. DVDTltSKI KUO. 

łlSOBY I 
Fani Tarti'xa 
HenrTk.'_ nr*nlo- ) 
Anto*. * wie I d*leel 
Marla. 14 Int. ( pani 1 ańsklrj. 
Helenka, 1 2 lat. 7 
GnitaiT, brat cloterłny 1 kolcf» 

Henry ka 
l udwik, przyjaciel Henryka 
Edilo, kolega Antonin 
Stefcla, / rńwleinlr* I kolefcanUI 
Zonia, > Mant. 

Cena iaJeden 
egcetnplarz ^ 

W wlęknaych cainAwtenlach odstę- 
pujemy »ΙΛ«ο«ητ rabat. 

Dziennik Ch caeoski o 

1457 Weet Division ulica 
chicago, im- J 

ο···8···θ9«·αβ·εα« 

g PIERWSZY KIESZONKOWY « 

PcMo-AnfieliKi i Anj:el»'-o-Po!»ki 

IDYKCVONARZ j 
(Słownik) 

· 

è « 

g Zawiera au.uw 

£ wyrazów — 256 

| stronic z ob ja- 
9 śnieniami oo 

i v-7mowy 
j dego angiel- 
t 6kiego wyrazu. 

1 Kei^fceczka jeet rozmiaru 2^ ctiu j • 
prt*r. c*la, oprawo* w doiika- ? 

• to'i skórkę, z wytłaczanym poi- j 
9 tklra oriem i zfotvm uapltcin. Jest- *k 

5 to działu o, opracowane p«zez f«. 3 

0 ch'»wet. Na fc·'rtou ktlxtrozk! znaj- Q 
• dulą łi· rozmówki rnjczçd.'iej u2y- fl 
2 wanych zd.m w potocznej monie 3 

• Lepszy od slowniiia Chodźki m 

• DyUcyonarz teu zawiera prawie f 

Style wyrazów, co i eło*ruili Chodź- i 

ki, a!e lipazy jest od tępo słowni' S 
ka tern, że daje whściwo i poprą- i 

® wre tłómaczen · wyrazów i dobrą 9 

^ wymowę. Praytem książka zaopa- Jj 
S trzon a jest w u i fa be tyczny skoro- g 
? widz, pipier cîouki i mocny; roz- · 

3 rr.lxr k6iąźeczki zgrabny I łatwo ] 
tt może b\d noszona w kieszeni. 

| Cena tylko 75 centów g 
£ Do nabycia w biurze naazem. q 

1 Dziennik Chicagoski 
CHICAGO, ILL. 

« 
1457 W. Division ilica 

Q 
6 

Biuro otwtrt· codziennie od 7:30 rano do n 
7:80 wieczór, z wyjątkiem niedziel I é*l*t g 

urocz»·· jeb. H 

»»····· 

WIANEK 
NABOŻEŃSTW 

•dprawiaaycfc 
w ciąga roko kościelnego. 

Zawlerai 
λ. Wezwanie Ducha świętego. 
2. Różaniec. 
5. JLuarua do Najśw. M. Panny. 
·. Pod Twoją obronę. 
& Nowenna do Niepokalanego 

Poczęcia Najśw. Maryi P. 
6. Całaś piękna jest Marya. 
7. O salutaris Hostia. 
β. Tantum e; h Sacramontum. 
9. Koronna do Seiva Jez"*)w. 

10. Litania do Serca Jezusowego 
11. Nowenna <fo Ducha 4w. 
U. Nabożeństwo do Najświęt- 

szego Oblicza. 
11 Litania do Najśw. Im. Jezus. 
M. Nabożeństwo do Św. Józefa 

fTriduum). 
IŁ Nabożeństwo do św. S tani- 

ała wa Kostki (Triduum). 
li. Nabożeństwo Bractwa Tn·· 

Iwoś^i. 
— Uroczystość Ν. M. P. Groma 
— Te Deum. 
— Rocznica za zmarłych Braci 

Trzeźwości. 
11. Ceremoniał III-go Zakonu 

Iw Franciszka. 
— Modlitwy naZgr mleaięoin· 
— Na oMóctyny 
— Przyj* de do profeey\ 
» Ci«łW iłozt· oh walimy 
—» IttogoaJa w i*·tUi wo \poato#- 

akie 
— Abeolucy»,lieueralna. 
— AbauJucya na gT*izinę śmlei* 

d 
WyJaał· •xdob»t w dwóck kolorack 

Drak wyraża/. Oprawa « curoeye plśtfea 
a tfhticM i oab'eraataa ałocony» 

Oeua egremiilnr/a 75 cent. 
Opłat· pocit} β centńw utia. 

Do nabycia w adminiitracyl 

DZIENNIKA CHICAG0SKIE60 
1455 57 WEST DIVISION UL 

CBIUAOO. ILU 

BUro et wart· od 7:80 η·· 4o ΓΑ 
wtoeioram, » wyjątkiem bieda4·) i lwiąt. 

JfMf» Mn>f»inanfm t — stxra) 
uaUtoniâ właftclcłeia fat>rykl do prz·* 
ayu ni a L>£ IK.NNifcOWL CHI» 
CAUnsKlKSlT. ą 


