
Sprawy Kościoła. 

ENCYKLIKA PIUSA X. 

Ostatnia. Encyklika Ojca św. 
Piusa X, rozpoczynająca się od 

słów: "Acerbo nimis ac difficiii 

tempore", nosi datę 15 kwietnia, 
zwrócona jest do wszystkch bi- 

skupów i tyczy się nauki kajtechi- 
zmu. 

"W czasach pełnych przeciwno- 
ści i cierni — mówi Ojciec św. 
na wstępie — niezbadane wyroki 
Boże powołały Nas na Pasterza 
powszechnej owczarni Chrystu- 
sowej. • ; 

"Nigdy może wróg człowieczy 
nie krążył tak dokoła owczarni1, 
jak w czasach obecnych i nigdy 
tylu z bezecną chytrością nie 
zastawiał sideł. Każdy miłujący 
chwałę Bożą usiłuje doci'ec przy- 
czyn tego przesilenia, jakie prze- 
żywa obecnie Religia. Wskazy- 
wane są różne przyczyny, a co 

za tern idzie ś różne drogi do o- 

siągniecia Królestwa Bożego na 

ziemi. My nie pomijając innych 
przyczyn, uważamy, że obecne o- 

słabflenie i niemoc dusz pochodzi 
z nieznajomości rzeczy Boskich. 
Ztąd płynie konieczność wykła- 
du nauki- chrześciańskiej." 

W pierwszej części Papież kon- 

statuje powszechność wspomnia- 
nej igfnoraijćyi. Nieświadomość 
owa spostrzedz się daje nie tyl- 
ko wśród warstw 

niższych, które poniekąd można 

usprawiedliwić, lecz również po- 
śród ludzi inteligentnych, wy- 

kształconych, którzy pogrążeni 
są w zupełnym mroku religijnym, 
ale pomimo tego są spokojni. 

Ci ludzie nie wiele myślą o Bo- 

gu Stworzycielu, Opatrzności lub 

mądrości Wiary chrześciańskiej. 
Nie wiedzą nic o wcieleniu 

Słowa, o wspaniałem odkupieniu 
rodzaju ludzkiego, o Łasce Naj- 
świętszej Ofiary i Sakramentów. 
Oni już nie dostrzegają zła i o- 

hydy grzechu. 
I dla tego 'ksiądz, który pra- 

gnie pozyskać dusze te dla Nie- 
ba w ostatnim dniu życia, musi- 

zająć owe najważniejsze momen- 

ty na treściwy wykład prawd 
Wiary, miast przygotowywać je 
do dobrej śmierci przez wzbudza- 
nie aktów miłości; jeśli notabene 
obecność księdza przed śmiercią 
nie uważaną jest za rzecz zbyte- 
czną i jeśli ludzie ci nid przestę- 
pują progu wieczności z strasz- 

ną zatwardziałością, a bez poje- 
dnania się z Bogiem. 

Papież wskazuje, że nieświa- 
domość ta rodzi zepsucie obycza- 
jów i upadek moralny, podcza3 
gdy uświadomienie religijne wy- 
kazuje piękność cnót i prowadzi 
wolę ludzką do Boga — do Do- 
bra. 

Bezwątpienia możnaj wykazai 
na wielu przykładach, iż zepsu- 
cie istnieje pomimo uświadomie- 
nia religijnego, w każdym jed- 
nak razie ignoraneya owa nie poz- 
wala duszy wznieść się na wy- 
żyny prawości i moralności. 

W drugiej części Papież zapy- 

tuje: "Któż ma wykładać naukę 
chrześciańską? Wszyscy dusz- 

pasterze. Wszyscy księża zobo- 

wiązani są do tego przez swe po- 
wołanie i słowa wypowiadane 
przy wyświęcaniu. Przedewszy- 
stkiem zaś obowiązani są do te- 

go proboszczowie1. Sobór Try- 
dencki zobowiązał ich do dwóch 

rzeczy: do homilii i katechizmu". 

Ojciec św. bardzo szczegółowo 
określa zadanie katechety, wyż- 
sze, według Niego, od zadań ka- 

znodziei i pisarzy apologetycz- 
nych. Wskazuje następnie na 

mnogość zła, wypływającego 
z nieświadomości, na zwiększa- 
jącą się z dnia na dzień liczbę lii- 
dzi, którzy albo zupełnie ignoru- 
ją religię, albo o Bogu i wierze 

chrześciańskiej mają takie poje- 
cie, iż żyją jak bałwochwalcy, 
pomimo; że znajdują się w środo- 
wisku chrześciańskiem. 

W końcu część trzecia mieści 
w sobie wyraźne postanowienia, 
ujęte w sześć rozdziałów, a ty- 
czące się: katechizmu, który po- 
winien być wykładany dziatwie 
w każdą niedzielę;; przygotowa- 
nia do spowiedzi św. i bierzmo- 
wania; starannego przysposabia- 
nia do pierwszej komunii Św.; za- 

kładania w każdej parafii kongre- 

gacyi dla', nauki cfifzejgciańskiej 
lub stowarzyszeń katechetów 
świeckich; fundowania w wiel- 
kich miastach szkół, religijjnycii- 
dla młodzieży, uczęszczającej do 
szkół publicznych; nakoniec wy- 
kładu katechetycznego, jaki po- 
winien mieć miejsce w każdej pa- 
rafii po za kazaniem w dnie nie- 
dzielne i świąteczni. 

Ażeby program ten wprowa- 
dzić w życie, zwraca się Ojciec 
św. w końcu encykliki do wszy- 
stkich biskupów z prośbą o bez- 

zwłoczne, czynne i trwałe współ- 
działanie. 

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE. 

Ażeby zrozumieć podniosłość 
znaczenia ceremonij, dokonywa- 
nych przez biskupów podczas pa- 
sowania dyakonów na prawdzi- 
wych pracowników na niwU 

Chrystusowej, podajemy poniżej 
ustęp z dzieła ks. J. Gauma o "Za- 
sadach i Całości Wiary Chrześci- 

jańskiej" : 
Odprawiać świętą Ofiarę, — 

błogosławić lud przy Mszy, i 

przy udzielaniu Sakramentów, a- 

by nań sprowadzić łaski Nieba,— 
przewodniczyć zgromadzeniom 
w kościele przy oddawaniu Boga 
należnej czci, — opowiadać sło- 
wo Boga, którego są posłańcami, 
— chrzcie i dawać irnie Sakra- 
menta, mianowicie ustanowione 
dla odpuszczania grzechów; te-to 

były od samego początku Kościo- 
ła, i te są dziś jeszcze obowiązki 
Kapłanów. Wszakże miewanie 
kazań w pierwszych wiekach, za- 

chowane było Biskupom, ai do 
czasów Świętego Chryzostoma i 

Augustyna, którzy z rozkazów 

swych Biskupów, pełnili ten obo- 

wiązek, kiedy jeszcze byli Kapła- 
nami. Tak więc obowiązki Ka- 

płanów są dwojakie: jedne ścią- 
gają się do naturalnego ciała Zba- 

wiciela; — drugie tyczą się jegó 
ciała mistycznego, którem jest 
Kościół. Nie masz obowiązków 
świetniejszych, ani straszniejszej 
władzy! 

uiSKup, przea 3 ej powierze- 
niem, siedząc na krześle, przed 
Ołtarzem, chce się upewnić czy 

jej są godni. "Szanowny Ojcze, 
mówi mu Archidyakon, matka 
nasza, święty Kościół Katolicki 
żąda, abyś poświęcił na Kapła- 
nów tych Dyakonów, których ci 

przedstawiam." — "Czy wiesz, 
że są tego godni?" pyta się Bi- 

skup. A na potwierdzająca odpo- 
wiedź Archidyakona, Biskup mó- 
wi : "Dzięki niech będą Bogu!" 
Potem, obracając się do ludu i 

przypominając mu, że jego dobro 

wymaga, aby miał samych świę- 
tych Kapłanów, wzywa go, aby 
się zastosował do dawnego zwy- 
czaju Kościoła, i powiedział, co 

sądzi o Dyakonach, którzy maj^ 
być święceni na Kapłanów. 

Jeżeli nikt nie czyni zarzutu; 

Biskup obraca się do Dyakonów 
i przypomina im naturę, począ- 
tek, i szczytne obowiązki Kapłań- 
stwa. Mówi on, że Kapłani są na- 

stępcami siedmdziesięciu dwóch 

starców, których na rozkaz Bo- 

ski Mojżesz wybrał do pomocy 
w swem urzędowaniu, a mianowi- 

cie do wymierzania sprawiedliwo- 
ści i do pilnowania, aby zacho- 

wywane było Dziesięcioro Przy- 
kazań Bożych. Ci starcy byli fi- 

gurą siedmdziesięciu dwóch ucz- 

niów, których Jezus Chrystus 
wysyłał po dwóch do opowiada- 
nia i słowy i przykładem. "Bądź- 
cie godnymi moi synowie, mówi 

Biskup, pomocnikami i Mojżesza 
i dwunastu Apostołów, czyli Bi- 

skupów Katolickich, których wy- 
rażał Mojżesz i Apostołowie, a 

którzy są ustanowionemi, aby 
rządzili Kościołem Bożym." 

Po tem przemówieniu następu- 
je uszanowanie nakazująca cere- 

monia leżenia twarzą na zremi. 
Człowiek, nim do Chrztu zosta- 

nie przypuszczony, powinien 
wprzód potrzykroć wyrzec się 
szatana; nim przypuszczony zo- 

stanie do Kapłaństwa Chrześci- 
janin, powinien potrzykroć wy- 
rzec się ziemi, ciała i krwi. Do- 

piero po tem trzykrotnem zrze- 

<#óniu się, otwarty mu jest przy- 
&£p do Ołtarza*. Po tej oeremoaii- 
x*$tęptfje wkładanie rąk. Biskup 
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wkłada w milczeniu obiedwie rę- 
ce na głowę każdego Dyakona. 
Wszyscy Kapłani obecni tej cere- 

monii, ubrani w stuły, czynią toa 

samo: Biskup wraca do Ołtarza. 
Po tejn, obracając się do przyj- 
mujących święcenie, wyciąga nad 
nimi ręce; wszyscy Kapłani na- 

śladują go. W tymże czasie Bi- 

skup odmawia modlitwę, przez 
którą błaga Zbawiciela, aby im 
dał swego Ducha Świętego, i ła- 

skę Kapłaństwa. 
Władza udzielania świętych 

stopni do samego tylko Biskupa 
należy; on sam tylko wkładać 
może ręce, jako poświęcający. Je- 
żeli Kapłani w tej okoliczności 
wkładają je z nim; to tylko dla 
zastosowania się do zwyczaju 
pierwotnego Kościoła, — zwy- 

czaju szanownego, który przypo- 
mina, że Bfekupstwo i Prezbite- 
rat: jedno tylko stanowią Ka- 

płaństwo. Potem Biskup odma- 

wia piękną, wzniosłą czynność 
zapowiadającą prefacyę, a nastę- 
pnie kładzie na każdego z przyj- 
mujących stułę (dotąd jako u 

Dyakonów znajdującą się na le- 

wem ramieniu) tak, iż ta formuje 
krzyż na piersiach i mówi: "Weź 

jarzmo Pana; jarzmo jego jest 
słodkie, a brzemię jego lekkie 
Kładzie potem ornat, mówiąc: 
"Weź szatę kapłańską, która o- 

znacza miłość." W rzeczy samej 
Kapłan jest-to człowiek miłości, 
jest-to miłość uosobiona. Ornat, 
dany Kapłanowi przez Biskupa 
nie jest jeszcze z tyłui spuszczo- 
ny: bo dotąd Kapłan nie otrzy- 
mał jeszcze całej łaski Kapłań- 
stwa. Rozwiąże go Biskup i roz- 

puści wtedy, kiedy nowemu Ka- 

płanowi nada władzę odpuszcza- 
nia grzechów. 

Tu Biskup naprzód rzewną od- 

mawia modlitwę, a potem, ab/ 
sprowadzić na nowych tych Ka- 

płanów Ducha Poświęciciela, 
wraz ze wszystkiemi jego dara- 

mi, zaczyna śpiewać Veni Crea- 
tor. — Kiedy chór śpiewa dalej, 
Biskup tymczasem nowym Ka- 

płanom poświęca ręce, namasz- 

czając je olejem Katechumenów 
i mówiąc: "Panie, racz poświęcić 
i uświęcić te ręce przez to nama- 

szczenie i błogosławienie nasze.'' 
Tu Biskup daje znak Krzyża 
świętego na poświęcające -się ręce 
i mówi dalej: "Niech wszystko, 
co w imię Jezusa Chrystusa Zba- 
wiciela naszego, pobłogosławią, 
będzie pobłogosławione; a cq po- 
święcą, niech będzie poświęco- 
ne." Każdy z przyjmujących 
święcenie odpowiada: "Amen". 

Tak poświęcone ręce wiążą się 
sposobem w Pontyfikacie wyra- 

żonym. Następnie Biskup każde- 
mu z nowych Kapłanów podaje 
kielich z winem i wodą, oraz pa- 
tynę z hostyą. 'Kiedy oni się do- 

tykają; Biskup mówi: "Weź wła- 

dzę czynienia Bogu Ofiary, i od- 

prawiania Mszy, tak za żywych 
jak i umarłych." Teraz już są Ka- 

płanami na zawsze według po- 
rządku Melchizedećha lNajpierw- 
szą czynnością Kapłana jest czy- 
nić Ofiarę: to też nowi Kapłani 
czynią ją zaraz z Biskupem. — 

Msza tym sposobem odprawiana 
przypomina to, co się działo w 

pierwszych wiekach. W ówczas 

jednę tylko odprawiano Mszę w 

każdym kościele; z Biskupem 
będącym przy Ołtarzu odprawiali 
ją wszyscy Kapłani. 

Po odbytej Komunii Biskup 
odmawia ową piękną antyfonę, 
składającą się ze słów, które Zba- 
wiciel z wylaniem swojego serca 

wyrzekł do Apostołów, kiedy ich 

uczynił już był uczestnikami swo- 

jego ciała i swej krwi: "Już was 

nie będę nazywał sługami, aie 

przyjaciółmi mymi, boście wszy- 
stko poznali, co czyniłem między 
wami Wy jesteście moimi 

przyjaciółmi, jeśli czynić będzie- 
cie, co wam przykazuję." 

Tu Biskup, aby się zapewnił o 

wierze nowych Kapłanów, każe 

im mówić Skład Apostolski. Po- 
wołaniem ich jest, aby opowiada- 
li słowo Boże: otóż, opowiadać 
je powinni w całej jego czystości. 
— Kiedy potem nowi Kapłani 
klęczą przed Biskupem; ten na 

każdego z nich kładąc ręce; mó- 
wi: "Weź Ducha Świętego: ko- 
mu odpuścisz grzechy, będą od- 
puszczone; a komu zatrzymasz, 
będą zatrzymane." Aby zaś poka- 
zać całą pełność ich władzy, roz- 

puszcza każdemu z nich ornat, 

mówiąc te słowa : "Niech Pan 

przyodzieje cię szatą- niewinno- 

ści." Jak gdyby mówił: Bądź czy- 
stym i świętym, abyś innych czy- 
nił świętymi. 

,W końcu, Biskup od każdego 
z nowo wyświęconych Kapłanó*.v 
domaga się obietnicy posłuszeń- 

^ 
stwa i uszanowania tak dla sie- 
bie, jak i dla Głowy Kościoła-, 
który jest pięknym i strasznym 
jak wojsko w bojowym szyku. 
Wszakże ta piękność nie mogła- 
by istnieć bez porządku, a porzą- 
dek nie: mógłby istnieć bez posłu- 
szeństwa. Ale to w Kościele jest 
słodkie; ugruntowane na miłości, 
zmierza do uczynienia ze wszyst- 
kich jego sług jednego serca i je- 
dnej duszy. Dla tego też Biskup 
kończy wszystkie te piękne i 
wzruszające ceremonie, dając 
wszystkim nowym Kapłanom po- 
całowanie pokoju. 
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Pamiątki po Grottgerze. 
Wiedeński związek literacki 

polski uchwalił zająć się zbiera 
niem wiadomości o zabytkach 
polskich w Wiedniu, których jest 
sporo, a o których polska mało 
co wie, żeby z czasem ująć je w 

całość i ogłosić drukiem. Pierw- 

szym krokiem w tym kierunku 
ma być dokładne zbadanie, gdzie 
Artur Grottger podczas swojego 
kilkoletniego pobytu w Wiedniu 
mieszkał. Wiadomo, że mieszkał 
przez dłuższy czas przy Ringu, 
naprzeciw nadworne-j opery w 

tak zwanym "Heinrichshof". 

Związek zamierza sporządzić ta- 

blicę pamiątkową i postarać się 
o pozwolenie u właściciela domu 
do jej wmurowania, by tym spo- 
sobem uczcić pamięć wielkiego 
rysownika, posiadającego sławę 
światową. W Wiedniu ma być 
kilka jego utworów. Na pewno 
posiada tutejsza "Słowiańska Bie- 
siada" rysunek jego, zatytułowa- 
ny "Sława". Obraz jego pędzla 
większych rozmiarów posiada 
właściciel "Heinrichshof" p. Dra- 

sclie. Obraz ten, przedstawiający 
ogromną wartość, dostał się w je- 
go posiadanie za czynsz, jaki 
mu był Grottger dłużny w kwo- 

cie dzisiejszych 300 koron. 

o 

Ptasie mleko. 

Wyrażenia "ptasie mleko" uży- 
wamy w znaczeniu rzeczy niemo- 

żliwej do otrzymania, nie istnie- 

jącej wcale, tymczasem najnow- 
sze badania przekonały, że nie- 
które ptaki karmią swoje pisklę- 
ta wydzieloną przez siebie sub- 

staticyą, podobną do mleka. Mło- 

de gołębie, wykłute z jaj, są na- 

gie, niedołężne, ślepe i bardzo 

słabe; gardło starych gołębi wy- 
dziela tłusty płyn podobny do 

śmietanki, którzy przez pierwsze 
dwa tygodnie stanowi wyłączne 
pożywienie piskląt. W* jaki spo- 
sób tworzy się ta substancya, do- 

tąd nie wiadomo. Naturaliści 
przypuszczają, że w błonie śluzo- 

wej gardła gołębiego rozwijają 
się gruczołki, które płyn wydzie- 
lają. 

Jeszcze nie dokonano analizy 
ptasiego mleka, prawdopodobnie 
jednak mało różni się ono w swo- 

im składzie chemicznym od mle- 

ka zwierząt ssących. 

pamietajcie 

O SIEROTKACH. 

KTO jeszcze nie zamówił pisemka 

"SIEROTA" 
tygodnika z którego czrsty dochód prze- 

znaczony na korzyść 

Polskiego Domu Sierot w Avoadale 
niechaj nadośle swój adres a poślemy ma 

numer okazowy bezpłatnie. 
Kto nadeśle dwóch nowych Abonentów 

i sam zapłaci prenumeraty na jeden rok, 
ten otrzyma matą książeczką do nabożeń- 
stwa, jako pamiątką od Sierotek. 

Na żądanie wysyłamy ws:ystkle numera 
od początku bieżącego roku. 

Adresować należy: 

"CIEDATA" 81 Ingraham Sfc 
| MEKU1A CHICAGO, ILL. 

Klinika Oczu 
w szpitalu Matki Bożej z Nazaretu 

róg- Lcaritt al. i Haddon Ave. 
W każdy Poniedziałek I Czwartek 

o godzinie ^3-ciej po południu. 

DRl w. 5. SCHRAYER, 
Polski Lekarz I Chirurg. 

441 Noble St. Tel. Monroe 1554. 
Specyalista we wszyatkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet 1 dzieci. Jeżeli was Inni nla ule- 
czą przyjdźcie do mole. — Godziny ofiaowe: 
do 9 rano, od 1—0 wlecz. Prtfczą dobrae tao- 
ważyć nr. domu 1 przyjść wprost do otiao. 

Wecze*5dniacftsgg 
Chcą wyleczyć każdego mężczyznącierpiącego na Varlcocele, Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenia Krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Hiądzykrocza. 

Tą korzystną ofertą robimy dlu wszystkUh tych, którzy wydali swojs pleeiadze dla 
wyleczenia sią buz sicutku, opróc. tego, aby udowodnić wszystkim tym, irtórzy tyli le- 
czeni przez tuzin lub wiącej innych doktorów leca bez skutka, te Ja mam Jedyny sposób 
za pomocą którego Was raz na zawsze wyleczą. 

Nie płaćcie za niewyleczenie tylko za wyleczenie. 
Dolegliwości żołącua, wątroby 1 narek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wylaeaą. 

PŁUCA. 

Którzy cierpli) na dychawicę, 
bronchitis lub suchoty stano- 
wczo wyleczę podług mojej DaJ- 
nowBzej metody przez wdechi- 
wanie Ozallnowego Gazu. 

PEYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczę was szybko i raz 

na zawsze i to zupełnie sekretnie. 

PORADA DAUMO. 

Wylewam na stale 

Sprcyalista 
Chorób Kobiet 

1 Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Znlźenio maciej, ból w plecach 
biała uplawy, wyleczone na "ta- 

łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne, Jako to: kro- 
aty, wrzody, utrata włosów ltd. 

Ja wasz wrleczą raz na 
zawsze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR. L. E. ZINS. 247 W. Madison Street, róg Sangamon, 

GODZ. OFISO WE: Od 8:30 rtao do Otrj wiec*. W NUdr. od Ot«J rano do 7ma] wlecz. 

DR. J. YOUNG, 1 
JEDYNY 8PECYALISTA, ktflrr gwarantuje wyleczyć chore o^Jiy, tał- II 
■awlone oczy 1 ichora«łe powieki, głuchotą, trudny słucb, uon w u-\| 

«U ** ,,.«.r,-TÓPi5owu3Eiff 
KUaik*: 261 LINCOLN AVE« O04'- 

Nł^xl6in 0d #-12 w poludt.t«. 

DR. B. KLARKOWSKI, 
14S W. BLACKHAAYK ULICA, r6g Clearer St. 

Godziny oflsowe: do 10 rano, od 2 do 4 
po południu 1 od 7 do 9 wieczorem. 

Telefon Jlonroe 13MO. 

W Szpitalu I Klinice lllinoi*, róg Hal- 
6ted 1 Washington Blvd. w Środy l 80- 
l oty od 2 do 3 ro południu. 

DR. J. B. ZIE3L.I3NTSKI 
DENTYSTA, 

Ifntlonal Błock.róg: Milwaukee Ire. i 
Divlslon ul. Wchód od 192 W. Dirlslon ul 

Wszelką robotą wykonuj# podług najnowizego iyit» 
ma. Ow-rantuje j:«dowoi«nie. Ceny umiarkowane. 

GODZINY od 9ej runo do SeJ wieczorem, 
W Niedzielą do 4ej po połudola. 

Dr. Tekla M. Maturzyńska, 
Pierwsza roisia ufiniism v mica^ 

Milwankeo r<% Ashland Area. 
CONTINENTAL BLDO. 

PoImiub alę B)ianowne] Polukloj Publiczności. Wirtl- 
kie prac* wykonują podług oajnowazego ijaUmn 1 gwte 
rantufo tako*™. 

Godzinr oflaewe od 0 rano do 8 wlsoiorew, 
V NIEDZIELĄ &o godziajr MJ po potadalt. 

Dl CV Kii DIIDTimr moCna teraz ra połową eony kupić wprost 
iAijT l?A nllrlllnr z fabryki. Zastosowanie 1 zbidunl* przes 

7 najdoświndczeńszycb bandaiyst/W dl* dam 
•— 1~»— u—..ł„ rn 0'#i kH.i. 

Polscy klercy na 

usługi Poluków. 

i ra^czyzn* jest bezpłatne." Przeszło CO.OCO zado- 
wolonych kostnmerów obecnie noszą nasze pasy. 

HOTTINGER TRUSS FACTORY 
406 MIIjWAUKKK AYEMJK, rófr Chictjfo Avemin., flte Piętro. Jedtel# KlfWłtorm. 

Otwarte codziennio od 9t»j rano do 9tej wieczorem. W niedzielą od Mej rano do 7meJ wloc*oreja. 

MODLITWY NA KAŻDY 
DZIEŃ MIESIĄCA MAJA. 

UE020SE PRZEZ 

Ks. P. Smollkowskiego, C. R. 

Cena 50c. """"PSuT*"* 
DO NABYCIA W ADHINISTRACYI 

DZIENNIKA CIIICAGOSKIEGO, 
141-143 W. Diłision St, , CHICAGO, ILLINOIS. 

ŻYWOT 
PANA NASZEGO 

Jezusa Chrystusa 
Z CZTERECH EWANGIBLI8TÓW ZEBRANY 

I UŁOŻONY POTUZEBNYM TTYKŁA- 
DEM POWIĄZANY, A UWAGAMI 

OBJAŚNIONY} 
TUDZIEŻ 

DZIEJE APOSTOLSKIE 
DZIEŁO 

ES. DE LIGNY, S. J« 

Cena 90c. Na przesyłkę lOc. extra. 

DO NABYCIA W ADMINI8TRAOYI 

DZIENNIKA CHICA60SKIE60, ul^CA«o!Tnxn 8t" 


