zagnieździł się i między n2- j
narodem, wyrządziwszy i
szym
wiele złego ojczyźnie naszej i
pojedyńczym nieraz nawet rodzinom, oderwawszy je od
Boga.
Wśród tej ogólnej rozterki religijnej u nas panującej, ogłoszenie
Matki Bożej Królową naszej Korony, otworzyło podwoje niebios
i sprowadziło wiele łask i miłosierdzia Bożego. Cześć Matki Bożej .pobudziła cały nasz naród

ANNA CASSIUS.

lizm

Królowa Korony
NIEPOKALANIE

POCZĘTA

(Dokończenie).
III.
W wieku XVII, w wieku rozpaczliwych i bohaterskich zapasów, znowu cześć dla Najśw.

życiu i w poezyi rośnie
potęguje się aż do obwołania Jej

Panny
i

r w

królową narodu

polskiego.

najznakomitszy kaznoPiotr Skarga jak wszęX.
dzieja
dzie, tak i w kazaniach na święta
Nasz

Panny Maryi, nie omija

sposodać naukę narodomiłości Bożej przy-

aby
wi i ogniem
piec jego rany moralne. Uwydatnia to przepięknie w jednem ze

bności,

swych kazań: "W Tobie, przenajświętsza Panno, jest Abrahamo-

posłuszeństwo,

we

Izaakowa bo-

jaźń Boża, Jakóbowa cierpliwość,
Józefowa czystość, Dawidowa łaskawość, Salomonowa mądrość,
Ezechiaszowa ku czci Bożej żarliwość, Iozyaszowe nabożeństwo.
A co więcej, wszystkie przodki
swoje okrasiłaś i zacność ich ozdobiłaś, g^£ je we wszystkich*
[
cnotach i w -stanie przechodzisz,
jako słońce, gwiazdy i miesiąc,
światłością i pięknością przebijasz

miejscu mówi: "A te
białogłowy polskie icońca swojej
pychy i nadętości nie mają, jedna
drugiej nie ustąpi, każda przodek
mieć pragnie, w stanie, w szacie,
W innem

kolebkach i sześci koniach, w
pachołkach i służebnicach... Bardzo tego blisko, harde niewiasty,
w

której i męże
i
-dla
której domy ich
pobudzacie
pustoszycie, poniży Pan Bóg jako .pogańską, uchowaj Boże, niewolą, w której was, miasto złotych kolebek, na kolasach powloką".
iż

pychę

waszą, do

W literaturze wieku XVIII

z

ducha wi-

upadkiem rycerskiego
dzimy znowu ruch wsteczny tego
kultu, na chwilę tylko przerwany
Wreszcie
konfederacyą barską.
dwu
w
w wieku XIX,
okresach,
które cn obejmuje, romantycz-

pozytywistycznym, znajduruch wahadłowy kulznowu
jemy
tu: naprzód gorące
uwielbienie,
potem milcząca obojętność.
nym i

Cześć Mickiewicza do

Bogaro-

dzicy ulegała w ciągu różnych okresów jego życia, ewolucyi różnej.
Pierwszy nora ziozony przez
Mickiewicza Najśw. Pannie, to

Hymn
Cześć

dzień Zwiastowania.
Mickiewicza w jego ży-

na

ta

podnosi się i rozwija w kolei
Od fundamentów pobożności dziecinnej, przejęty od matki,
przechodząc przez różne stopnie,
pnie się wciąż w górę, jak wieża
gotyckiej świątyni i szczytnym
hymnem wystrzela w niebo:
Pokłon przeczystej Rodzicy!
Nad niebiosa Twoje skronie,
Gwiazdami Twój wieniec płonie
Jehowie na prawicy.
Pojrzał Jehowa i w Niej upociu

czasu.

dobał sobie.
Pękły niebios

zwierciadła,
Biała gołąbka spadła
I nad Syonem w równi trzyma
skrzydła obie,
I srebrzystej pierzem tęczy
Niebianki skronie

uwieńczy.

czy ten kult

cy-Maryi. Czekajmy
nadal potężnieć będzie

w

sercach

wiernych Maryi? Przyszłość pokaże, widoczną jest nadzieja, widocznem jest to pragnienie.
W kościele katedralnym na
Wawelu odezwią się jutro dzwoa wtóny, odezwie się Zygmunt
rować

będą dzwony katedry

mu

lwowskiej i pośpieszą rzesze wiernych w uroczystym pochodzie by
wziąć udział w nabożeństwie urządzonem ku czci swej przemożnej Pani Niepokalanej Dziewicy
Królowej Korony polskiej. A nabożeństwo to

najgłębiej

przema-

Przez

serca
polskiego.
Maryę dokonywa się największa
tajemnica połączenia ludzkości z
Bogiem w podwójnej naturze Jej
Boga człowieka; przez
syna,
Nią ta druga tajemnica starcia
głowy węża: dzieło odkupienia.
Jej obraz z dziecięciem na ręku
jest symbolem uczuć rodzinnych,
Jej imię wzywane bywa przez

wia do

i oddzieliła go od rozkła-

polski

się w racyonaliźmie
protestantyzmu. Już za Zygmunta III spieszy poselstwo polskie

dającego

imieniu
króla i wszystkich stanów bła-

Rzymu,

do

(katolickiego

Kościoła

woju

jest

Polsce;

faktem

później, w chwilach
pół
najazdu wrogów i wielkich nieszczęść Jan Kazimierz czyni śluN a j,ś w i ęogłasza
M ary ę
t s z ą
Pannę
Królową Polską. W setkach koi

by

cudów słynąściołów polskich
ca, zsyła pomoc i ratunek wśród
z

obroną Częstochowy, ja-

zalewu

Rusią w Poczajowie,
nad Litwą w Ostrej Bramie.
Uzupełnieniem wzruszających
obchodów w Polsce będzie i jutrzejszy dzień poświęcony Tej
Łaskawej Pani. Przyłączmy ste
nad

śnieje

i my do tego

oznaczającym

nym

-nowe

tryumfy

Polsce począwszy od
Kościoła
Częstochowy aż po dni' dzisiejw

sze.

Reformacya XVI wieku wypróżniła
świątynie z utajonego w
Sakramencie

ołtarza

Chrystusa

strąciła z ołtarzów Matką Bożą. Podwójnem bluźnierstwem i świętokradztwem rozryPana

—

i

węzły, łączące ludzkość bezZ dzieia
pośrednio z niebem.
miała
zostać
tylChrystusowego
ko etyka Ewangelii, równie dowolnie tłómaczona r przykrawana
do użytku i potrzeb państwowych, jak dowolną miała być w
protestantyzmie podstawa dogwała

matów.

W

Trydencie

łowano

w

na nowo

kanony

sformu-

i dekreta sobo-

wiary katolickiej. Wszystkie prawdy jakim

rowe

całokształt

zaprzeczono, zatwierdzone

zbolałych serc polpłynących
skich, czcijmy i święćmy pamięć
i uroczystość roczną Królowej
Korony Polskiej, a Ona pozostanie w swej nieskażonej czystości
dla

Matką,
lową.

z

nową

siłą

życiu

naszem

nas w

Panią

naszą

naszą

i naszą Kró-

Zapała, C.

X. W.

R.

O SlŁllOl K AUH
KTO jeszcze nie zamówił

pisemka

"SIEROTA"

tygodnika którego czysty dochód przez/łączony na korzyść
z

Domn Sierot

Polskiego
nadeśie

AvondaIe

w

swój adres a poślemy mu
okazowy bezpłatnie.
Kto nadeśie dwóch nowych Abonentów
i sam zapłaci prenumeratę na jeden rok,
ten otrzyma matą książeczką do nabożeństwa, jako pamiątką cd bierotek.
Na żądanie wysyłamy wszystkie numera
od początku bieżącego roku.
Adresowrać należy:
"CIEDftTA" 81 Inffmbam St
niechaj
numer

JlEKUlA

CHICAGO, ILL.
Żndnjrb

NlCKELgATE
•nieSo^orltOKEjo^ StLoiśs EUl

»Tynóronr
nycL cen
nn poeią'
eacii.

Pociąci na \V=cli')d. w każdy
Trzy Ekspres?
d/l«'ń toku
Pullinanowekie Wagouy Sypialne
przy wszystkich pociągach. W.ijrony dlaTrausKontyuentalnycb Turystów opuszczają CLicaeo
trzy razy w tygodniu: we wtorki i soboty o 2:30
po pohidniu; w środy o 10:25 •/. rana. Z ChiNowoczecago do Bostona tuz przesiadania.
sne Wagony Jadalne w których daje el$ obiadv
podłujj t łanu osobowo—klubowego, z cenami od
35c do $1.00; jakoteź obalueą a la carte. Bezpośrednia komnmkacya do F"rt "\V*yne, Findlay,
Clove!and, Erie, Buft.ilo, Rochester, Łjyracuee.
Ein^hnnjton, Scranton, New Yorit, Boston l
wszelkich miejscowości wschodnich.
Raty zawsze najniższe. Murzyni—portverzy w un formach
—

pulltnuu

ka obsłudze wszystkich
Jeżeli zamierzacie udać się

—

pasażerów.

Wrchóa, żałości*
si} > o najbilż8»eijo Agenta Biletowego, lub piszcie do
JOllN J. CALAHAN, Gen'l Agent,
113 Adams bt., Chicago 111.
na

przerwa w wewnętrznym rozwoju nauki i w afirmacyach wiary

Bo-

każdej epoce. Nie brakło postaci świętych,
zakonów,
myślicieli
nowych
chrześcijańskich, szermierzy wiai
ry, wielkich dzieł; nie brakło

mistyczne kwiaty

w

KOSGIUSZKO PHOTO ART CO.
730 MILWAUKEE AYE.
pomiędzy Noble i Cleaver ul.

10

kwietnia zasnęła

w

Zgroma-

ze

dzenia Sióstr Miłosierdzia w Paryżu; Mało kto znał jej rodzinne

nazwisko, wszsycy czcili tę wątłą Siostrę miłosierdzia, (która
dawniej ruchliwa i czynna, w ostatnich latach wiekiem i choro-

bą złamana, pełniła jednak
zadanie miłosierne aż do

swe

ostat-

nich chwil

życia. Spędziła ona 56
lat powołania klasztornego na
•służbie Bożej wśród kolonii poi-

gdzie ją

o to

tylko tam,

tam, gdzie się

jej

Opatrzność

nie

spodziewa-

leż

ojczyzny

i

ludzkości,

jest nieznanych?

dusza

i-

bo wielka

chwałę nie dbała,

o

chełpiła
których

—

a

n:e

jena-

Polaków

świadkiem, żebyi

ubioru i

bielizny,

Lecz nie

Więc

Fotografie ws/elkiego gatunku, matowe ł
szklące (sloss).
Nasza specynlnością eą fotografio par ślubnych. No.vi "fceńc >m clijemy w podaruku piąkny portret ślubny, wielkości 10x20.
(.'••na zniżona nu fotografio dla dzieci.
Pr09ząe S/.au. Kodaków i Rodaczki o łaska<
we poparcie, kntśiiniy eit)
\

z

M.

Moneta,

F.

szacunkiem

Angustynoifiez
i M. Prttsińslil.

pr Fotografie do l-a«J Komunii Sw.

rtftiMfł^Ain
I

r2V!0Zui&
/J

mo?e wara

mnie jeżeli cierpicie nn Jakąkolwiek chorotQ oka. Jeeteiu

doświadczonym

Drzvnasownć odDo-

okulistą, wiąo
!

oraz

kazała,

dzieci, przyniosła matce uLeczenie niedługo trwa-

branie.

tylko,

zwyciężyła chorobę, moja więc rola
skończyła się, ale Siostry Maryi
zaczęła dopiero. Pokazało się, że
od dwóch lat bawili w Paryżu,
młoda i silna natura

Ramssr,

rano

w

rano

SchoenhofenaJ

WM.

TIMMERHOFFJ
/nm

*■*

CYGAR

róg Cornelia Ulicy.

608 Milwaukee Avenue,

SPRZEDAJEMY KARTY OKRĘTOWE,
Wyscłamy pieniądze do Europy, Zabezpieczamy od ognia,

Wyrabiamy dokumenta legalne.

Smaczna i zdrowotna
jest wielce pożądana. Zawsze mieć możecie dobrą kawę i być peWni,
że smak i zapach przyjemny,
kawa

i

"* 1

PRAWDZIWY FMCK

New

dziewczyna

pewna

używają

że

DODATEK DO KAWY.
dla każdej osoby I nlelecz także neutralizuje
wszelkie szkodliwe efekta takowej. W ciągu nbiegłych Btil
li?t Prawdziwy Franek Dodatek używany przez najwprawniejszych kucharzy za granicą, lecz obecnie wprowadzony
zyskuje nowych Wielbicieli.
jest do Ameryki i każdego dnia
Jeżeli nio używaliście jeszcze dodatku do kawy to spróbujcie Prawdzluego Franek ]>odati a. Powiecie że robi lepszą kawą. aniżeli wszystkie inne. Zapytajcie sią grosernika oTrandziwy Franek Dodatek do
Kawy. Baczcie uważnie na to aby obrazek z młynkiem do kawy był
na każdej paczce. Jest to nasz znaczek handlowy, który zapewnia wam
gatunek przez nas wyrabiany i chroni was od innych naśladować.

napojem
| Czyni kawę zdrowotnym
tylko polepsza śmak i zapach kawy,

1

kordyałów, które

|n?AHCK|

Heinrich Franek Sohne & CoM AaEr"u?SKA FIośhingN. Y.

alkoholu drze-

przyjmowania pokarmu

nym do

trawienia

tegoż. Wytwarza

kowal

Chicago,

A jedyny polski
Al^JPDN
lYICKilA,
znaj§cy swój fach.
w

.

Wjrabia

z

Prryjinuje
re

wozy

zakupnta

uorre

staprzy

wozy ciężarowe,

cipresowel wozj dla blznesnianółr.

109-111
W. Diyision SŁ

Przyjmuje

re-

peracye wgzel*
fcle przy wo-

no-

zach

wych i daj# odupowiednio

fachu

ko-

walBkl*go,kołodziejsklego 1 la-

Meat Market*

stąpstwo w zamian, za gotówką lub na
miesiącznę wy-

klerntctwa. Odstawia prędko i
po umiarkowanej cenie.

płaty.

Nio szczędzimy starań aby

i

w

aptekach

lub

z

u

uczynić

nasze

Kapelusze Damskie

czy-

dobrze przetrawionego pokarmu, zasila nerwy i
czyni cerę zdrową. Do dostania
stą, nową krew

najpiękniejszemi
Zobaczcie

nasze

ze

fabrykanta Jos.

Prosimy wszystkich

do

-

wszystkich.

specyalne kapelusze,

..75c
tf/n aj?

Nnjpoiądańszo I najmodniejsze
kapelusze, po

Triner, 799 So. Ashland avie.f
Chicago, 111.

.npL,"v

przejrzenia

naszego składa.

PAULINA KLEIN,
404 Milwaukee Arenue.

Z KENOSHA, WIS.
Anna Poter, odważna Polka, zamie-

Kenosha, Wis., razem ze
swoją, córką, Katarzyną, przytrzymały
rabusia w eii^iJi gd» ten przez oicno
wkradł się do ich mieszkania. Pani
Poter, krzątając się w kuchni sposrzegła złodzieja i wezwawszy
swą, córkę, skryła się za drzwi. Gdy
złodziej wpakował głowę w okno, koszkała

-te-

i
najczęściej owymagał
Łrzymywała żą.dane ulgi.
Siostra Marya służyła wiernie
Bogu i ojczyźnie na posterunku,
jaki sobie obrała!
A teraz kto była Siostra Marya? Rodem pochodziła z Księstwa Poznańskiego a była córką
pastora gminy
Jana Cassiusa,
kalwińskiej w Orzeszkowie, niegdyś profesora gimnazyum poznańskiego. Nazwisko Cassiusa
dzisiejszemu pokoleniu mało znane, ale 'do troku 1848 głośnem było w zaborze pruskim.
—

tamy;:

Realności.

możliwem; uczyni takowy zdol-

Maryi; wyprowadziła ich z
tej nieopatrznej sytuacyi, wystarała się o pieniądze na drogę, wyprawiły do Galicyi, i wydobyła
do
ludzkie istoty z przepaści,
ich
byłaby
rozpacz
której
A iluż
doprowadziła.
niewątpliwie
to biednym
wygnańcom dopomogła do znalezienia sposobu do
życia! Ilu młodych, stęsknionych
za krajem, za jej pośrednictwem
mogło powrócić do ojczyzny! Bo
Siostra Marya wszędzie dotarła;
żadna służba, żadne zakazy n:e
wstrzymały jej od widzenia ambasadora lub jakiej księżnej, jeże-

czy-

SPRZEDAŻY

dowy i dobierane zioła tylko.
kropli chemikalii. Przeczyści żołądek, jeżeli tylko wyleczenie jes:

regularne

pamięci jego poświęcił,

Kantor

miejscu dawniej zójftem przez
śp.S. Waldnuma.

Na

Ani

stry

belt

z

natury rzeczy muszą, i to w każdym wypadku, niszczyć żołądek.
Jedynym środkiem na choroby,,
żołądkowe jest TrineraAmerykański Eliksir Gorżkiego Wina, który zawiera czysty sok winogra-

posiadający jeżyki, ona artystka dramatyczna z naszych

Li-

że

ści, ale
taniej wódki

szli do największej biedy.
On literat, człowiek wykształ-

nekrologu, jaki Karol

Doolittle

przygotowywania matakże do wyrobu perfum,

przyjechali z zasobami, zamieszkali w zamożnych hotelach i
żyli swobodnie, aż stopniowo do-

W

sTEf\&\

alkoholem.

wnego do

że

go

ff.Ufyiui PabllcMj.

p>

gdy w niej jest

straciła wzrok przez używanie takiego preparatu do mycia twarzy. Bezsumienni fabrykanci, nie-

zwłocznie nakarmieniem i odzia-

politycznego przestępcy

Asetoracya od opta.

(kwietnia, 1905.
Dr. Lewenhard.

Yorku

utrapieniu. Siostra Marya zapewniła gospodynię, że dług zapłacony zostanie, zajęła śię bez-

li los

powrotem.

z

GEORGE R. LENKE & CO.

w

poddał analizie znaczniejszą liczbę patentowych lekarstw
i przekonał się, że bardzo wiele z
tychże posiada alkohol drzewny,
który jest bardzo niebezpieczną,
zabijającą trucizną. W jednym
wypadku rewizya lekarska wy-

posprzt-

w

to

otTmtelażdoęo wieczora.

12

Dr. R. E.

się natychmiast do
Siostry Mairyi, ijako do ucieczki

było

udział

i

TELEFON KONBOE 8CD.

dosyć zdrowych czynów
jeszcze nosi pęta."

Ślepota spowodowana

Udałem

teatrów. Nie

wzięła

Europy

-o-

dawali, że ojciec szuka zarobku,

ło;

też

Paryż,

ale znaleźć go nie może i że ona
ich już więcej trzymać nie chce.

niem

BInro

emi-

na

praca

do

"Takich Polska miała synów,
Takie córki ziemia święta,

ciężkiej gorączce i na tem samem
łóżku dwoje maleńkich dzieci bez
koszul. Wszystko to robiło wrażenie wielkiej
nędzy. Gospodyni
hotelu, widząc moje (osłupienie,
powiada, że rodzina ta winna za
mieszkanie już od] dwóch miesięcy, że żadnych środków do życia
nie mają, że wszystko, co posiaz

TY OKRĘTOWE

Specyalne ceny

garstka
pogrzebie, bo reguła klasztoru
sprzeciwia się wszelkiej wystawie, dość jednak liczna, by nad
grobem w jej ojczystym języku
odmówić głośno: "Zdrowaś Marya" i "Wieczny odpoczynek
racz jej dać Panie!"

pokazać, jak Siostra Marya według
nauki Gwystusa pojmowała niesienie pomocy i zachęty.

dali

Siostry

Oto życiorys siostry Maryi!
W środę dnia 12 kwietnia odprowadziliśmy jej zwłoki na
Mała
cmentarz montpairnasiki.

prosty obowiązek.

ocznym

niedoli? Rola

AVENUE<

dzenia Sióstr Miłosierdzia.

się dobremi czynami,
spełnienie uważała za

Z wielu różnych przytoczę
den przykład, którego byłem

braci

a

gay poirzewu-

Nowaczewski
Władysław
838 MILWAUKEE

gracyi, między ludźmi, co cierpią
i tęsknią za krajem, najbardziej
przypadła jej do serca. Postanowiła więc po śmierci ojca, mając
lat 20, udać się do Paryża, by
tam przejść na łono Kościoła katolickiego i wstąpić do Zgroma-

Długo musiałbym pisać, gdybym chciał wyliczyć wszystkie
w
znane mi wypadki,
którycti
Siostra Marya okazała wysoką
miłość

w o-

dzieniu zakonnem usłudze

zostać katoliczką,

no.

mnie oawieazic

omieszkajcie

tym zakresie.

Mam wielki wybór, a ceny sg bardzo olzkle.

odpowiadała jej duchowej potrzebie, żeby
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Ogromny wybór ikrzypciw i ttrun.
Reperujemy wszelkie łnetmmenta.
Bierzemy itare instrumentu w zamianę.

Skład filialny:- 437 MILWAUKEE AYE.
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Jedno-centowa karta pocztowa, i wasze
imia i nazwisko i adres wyraźnie na niej
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbkę
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zastąpn-
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KROPLE-JcJ*
^SfeŚW. JAŃSKIE
przymiotów wprost zadziwiających

stanowią środek lekarski
godne są tej przezacnej nnzwj.
Te Krople Św. Jańskie zostały w wiele tysiącznych wypadkach ciężkich chorób jak cholera, kolki, kurcze żołądka, dysenterya l biegunka, wypróbowano
i zastosowane i wytrzymały próby tejz najchwnlębniejszyml akutkaml. Krople
bólu żołądka, odbijate przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwoscl,
nie siQ i spieszną ulgę na ból głowy, bioie serca, zawrót, omdlenia lub nerwowdSd. Są one cennym środkiem na słabdSć żołądka 1 letnią chorobę u dzieci
i na kurcze podczas ząbkowania.
W">
^
w każdej famiKrtjple to zasługują na to, aby trzymano je w każdym comu,
one
znakomite* lek*lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo są
stwem. Pytajcie się o nie w aptece, albo też plezclo wprost do
1 zaiste

Or. H. C. Lemka Medicine Go.,

