
Wieści z Ojczyzny. 
Z WARSZAWY. 

5 czerwca. 

Przed kilku dniami można było 
czytać półurzędowe telegramy z 

Petersburga, żet car przygotowy- 
wa niebawem akt najwyższej wa- 

gi, nad zredagowaniem którego 
pracuje w Carskiem Siole. Akt 
ten — dodawano — będzie nieza- 

wodnie i co najmniej powołaniem 
reprezentantów ndtrodu do roz- 

strzygnięcia1 najważniejszych 
kwestyi, a więc chwilowo zape- 
wne kwestyi pokoju, jako jedyne- 
mogącej Rosyę uchronić od stra- 

szniejszej jeszcze klęski, może od 
kataklizmu. 

Cieszono się więc ogólnie. Po- 

nieśliśmy klęskę, mówiono, nawet 

klęskę haniebną. Urok nasz mili- 

tarny na długie lata stracony. Po- 

waga państwowa zeszła co naj- 
mniej do znaczenia drugorzędne- 
go. Prawda Ale zmiajna'syste- 
mu odzyska wkrótce to cośmy 
stracili. Naród sam, wolą swych 
przedstawicieli z wolnego wyboru 
zreformuje rząd, armię, marynar- 
kę, postara się o wychowanie 
przyszłego pokolenia nic według 

systemu ogłupiania, ate naf zasa- 

dach cywilizacyi i kultury, a 

wszystko, to, mając podstawę ko- 

niecznego ku temu równoupraw- 
nieniai wszystkich poddanych, 
wolności wyznania itd. 

Nareszcie, w dniu dzisiejszym 
rano, przyszedł ukaz carski, no- 

szący datę onegdajszą, tj. 3 czer- 

wca (21 m?jja starego stylu) z 

Carskiego Sicła. 
Ukaz zwracający się do senatu 

rządzącego, powierza towarzy- 
szowi ministra- dowództwo nad 

oddzielnym korpusem żandarmów 
a rozszerzając w rozmaitych pun- 
ktach jego kompctencye w róż- 

nych kierunkach :rozstrzygać py- 
tania^ wynikłe z przepisów dozoru 

policyjnego, udzielania wskazó- 
wek gubernatorom i różnym wła- j 
dzom, rozporządzać się nieograni- 
czonym kredytem, decydować w 

różnych wajżnych wypadkach, —> 

przechodzi ukaz do punktu głów- 
nego, nadającego temuż towarzy- 
szowi ministra spraw wewnętrz- 
nych: 

"Zamykać zjazay, juz zezwoiu- 

ne, na zasadzie obowiązujących 
praw, uchwałą ministra spraw 

wewnętrznych, już to uchwałą i 
innych zarządów, o ile działalność 
owych zjazdów będzie uznajna za 

szkodliwą, dla bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, jak rów- 
nież zamykać w podobnych wy- 

padkach czasowo na termin me 

dłuższy, jak na rok jeden, wszyst- 
kie towarzystwa-, związki i tym 
podobne instytucye, bez względu 
na to, w jakim porządku nastąpi- 
ło ich otwarcie ł do jakiego zarzą- 
du należały". 

Aby zaś nie było wątpliwości 
że towarzysz ministra może robić 
co mu się tylko podoba, ukaz mó- 
wi jeszcze, że: 

"Udzielić towarzyszowi mini- 
stra spr?i\v wewnętrznych, zarzą- 

dzającemu policyą, prawo wyż- 
szego dozoru nad porządkiem 
przetrzymywania pod strażą o- 

sób, oskarżonych o przestępstwa 
pafństwowe'*. 

We wszystkich sprawach, pod- 
legających decyzyi towarzysza 
ministra spraw wewnętrznych, 
zarządzającego policyą, pozosta? 

mu prawo porozumiewania 
się ze wszystkiemi instytucyami 
rządowemi i osobami bezpośred- 
nio". 

Podpisano własnoręcznie: "Mi- 
kołaj"/ 

Jest to po prostu, jednem pocią- 
gnięciem ręki, zniesienie wszyst- 
kich spodziewanych reform, jest 
to znów zwrot do reakcyi za po- 

mocą środków żandarmskp po- 
licyjnych, oddanych pod nieogra- 
niczoną władzę ministeryurn 
»praw wewnętrznych. Wyrażenie 
dotyczące zamykąnią zjazdów już 
dozwolonych godzi wprost w ją- 
dro rzeczy, od wołuje wszystko, co 

było, a mówi wyraźnie,że wraca- 

my do zasady: ''byt' posiemu". 
Czyli innemi słowy, uj*az ten zna- 

czy, że tak samo Polacy, jak 
wszyscy poddani carscy, mają so- 1 

bre przypomnieć słowaj Aleksan- 
dra II, dziada obecnie panującego 
że "pas de reveriesl'\. 

Już mianowanie takiego indivi- 
duum jakim jest generał Igna- 
tiew, wykonawcą prawnym zasad, 
zawartych w ukazie tolerancyj- 
nym, dowodziło, ja"k na to w je- 
dnym z ostatnich listów zwraca- 

łem uwagę, że jesteśmy znów na 

drodze do fazy wstecznej w poli- 
tyce wewnętrznej, że wpływ biu- 

rokratyczno-zacofany ponownie 
zwyciężył. 

p Nie zwrócono tylko uwagi na 

to, że przeciąganie tej strony rea- 

kcyjnej, a nawet cofnięcie rzeczy 

już dozwolonych na mocy prawa 

obowięzującego, jest po prostu 
drażnieniem, jest prowokacyą. 
Pytanie: jeśli rzeczy dozwolone 

są takiemi na mocy nie czego in- 

nego, tylko także praw — więc 
co jest w takim razie w Rosyi pra- 
wem obowiązującem? Albo, inne- 
mi słowy, żaden ukat dotychczap 
sowy począwszy od ukazu grud- 
niowego, mającego być źródłem 

dalszych ulg i swobód, już nie i- 

stnieje, wszystko bowiem, co w 

nich powiedziano, lub co z nich 

wynika, może teraz znieść towa- 

rzysz ministra spraw wewnętrz- 
nych, na mocy ostatniego ukazu, 
odwołującego się do "praw obo- 

więzujących. 
Prowokacyjność ostatniego po- 

stanowienia jest tak widoczną, że 

nasuwać musi podejrzenie, czy 
wśród tych, którzy je doradzili, 
nie znajduje się partya, chcąca 
tym właśnie sposobem doprowa- 
dzić do gwałtownego przewrotu i 
do rewolucyi. 

Ukaz tolerancyjny i jego nastę- 
pstwa, większe, aniżeli się spo- 

dziewano, wywołały trwogs 
wśród duchowieństwa praw os ław. 

nego, które uczuło, że mu się 
grunt z pod nóg usuwa. Zaczęto 
wiec akcyę w duchu zwrotnym. 
Następstwem tego było najpierw 
mianowanie generała Ignatiewa, 
wykonawcą zasad tolerancyi, a 

wiadomo wszystkim, że generał, 
jest negacyą wszystkiego, co 

wkracza w tolerancyjność. 
To obudziło nadzieje zwolenni- 

ków wstecznictwa. Za,raz też czy- 
taliśmy odezwę gen. Maksymo- 
wicza, umieszczoną w "Warsz. 

Dniew.", w której naczelnik kraju 
naszego bardzo otwa;rcie już mó- 

wi, że: "tylko prawosławie jest 
religią rządzącą, oraz, że jemu 
tylko służy prawo wolnej propa- 
gandy",. Konkluzya: a| więc nie- 
ma wolności wyznania, skoro jed- 
no tylko ma wolność wszelaką, a 

inne prawej tego nie posiadają. 
Była to już druga oznaka wyraźna 
jeśli zważymy z jakiego miejscai 
słowa tak wysoce nietolerancyjne 
zostały wyrzeczone. 

Ośmielony tem archimandryta 
Hieronim, metropolita wszech- 

prawosławi-a w Król. Polskiem, a 

tytularnie metropolita chełmski, 
którego poprzednią odezwę w du- 
chu antykatolickim 
i antypolskim już "Dniew- 
nik" podał, wydał drugą, natural- 
nie jeszcze silniejszą, w poczuciu 
że poza nią stoi gen. Ignatiew, a 

częściowo i gen. Maksymowicz, 
i ogłosił je we wczorajszym 
"Warsz. Dniewniku", a więc już 
w organie urzędowym. 

Ten akt, noszący miano: 

"Arcypasterskiego wezwania" 
jest tak ciekawy, że choć w stre- 

szczeniu podać go należy. 
Darujmy o. Hieronimowi wstęp 

z cytatu św. Pawła, wezwanie do 

wytrwania i t. d.? a wejdźmy in 

medias res. 

"Pełne pokoju i miłości słowa 

ukochanego monarchy naszego 
najjaśniejszego pana Mikołaja A- 

leksandrowicza (o s\vobodzie wy- 

znania), obwieszczone w dzień 

Wielkiejnocy, 17 kwietnia (st. j 
st.) 1905 r., przekręcane są z u- 

mysłu przez nieprzyjaciół cerkwi 

prawosławnej i rosyjskiego naro- 

du. W niepowściągnionem zu, 

chwalstwie swem zaczęli oni roz- 

powszechniać niedorzeczną po- 

głoskę, że wiara polska — katoli- 

cka— jest jedynie prawdziwą, że 

jakoby w kraju naszym wszędzie 
:t§ jedynie tyUoobędzie wiara i ze 

sam cesarz nasz prawosławny 
zmielił swą ojczystą wiarę na 

obcy nam i przodkom naszym ka- 

tolicyzm. Zaczęli oni mówić, że 

świątynie Boże będą oddane Po- 

| lakom katolikom, duchowni zaś 

: prawosławni ze swymi parafia- 
nami, jeżeli nie przyjmą polskiej 
wiary, zostaną wypędzeni z na- 

szego kraju, naczelnikami będą 
Polacy katolicy i że wkrótce 

już nastąpi zupełne panowanie 
Polaków w kraju. Ośmielają się 
oni najwet wyrządzać prawosław- 
nym krzywdy, ucisk i męczarnie, 
mówiąc w sposób samochwalczy: 
''pierwej wyście byli górą, teraz 

my 
Dalej arcybiskup Hieronim tak 

pisze: "Jako arcypalsterz wasz, 

świadczę się Bogiem, że wiara 

prawosławna nasza jest prawdzi- 
wą nauką Chrystusa; ona jest je- 
dyną świętą, apostolską, ojcow- 
ską i powszechną wiarą i istnieć 

będzie niewzruszenie do skoń- 

czenia wieków. 
Na całej świętej Rusi wielkiej i 

w naszej Chełmszczyźnie i Podla- 

siu, od czasów św. ks. Włodzi- 
mierza zawsze była, jest i będzie 
wiara prawosławna". 

W innem miejscu dowiadujemy 
się z tej odezwy, że pod wodzą 
ksieni z pod Chełma, była depu- 
tacya u cara, której Mikołaj II 

zapewnił, iż tak Podlasie jak 
Chełmszczyzna pozostaną na za- 

wsze rosyjskie. 
Po tem wszystkiem można się 

spodziewać, że tak samo ukaz to- 

lerancyjny, jak wszystko "co już 
było dozwolone", może być co- 

fniętym, a przynajmniej wprowa- 
dzonym w życie tym sposobem, że 

zostanie się tylko w teoryi, w 

praktyce nic znaczyć nie będzie. 
Bo, tak jak rzeczy dziś stoją w 

tym chaosie, w tym bezrządzie, 
powiększonym jeszcze ostatnią 
klęską, wszystko jest możliwe, ni- 

czego pewnym być nie można. 

Dziś tak, jutro inaczej. Dziś ukaz 

tolerancyjny, jutro najskrajnicj 
reakcyjny. A więc znów naza- 

jutrz możemy dostać ukaz konsty- 
tucyjny, który również następne* 

go dnia będzie zniesiony. 
Słowem: anarchia zupełna!..' 

1 Kijów. — Z powodu ukazu o 

ulgach na Litwie i Ruf i, piszą 
j "Kijów. Otkliki'' o prześladowa- 

niu języka polskiego na Litwie 

| co następuje: 
W roku 1885 generał guber- 

nator wileński, Orżewski, na mo- 

cy udzielonej mu władzy, skszał 

na miesięczny areszt lekarza, któ- 

ry w "feyer" teatru mówił po pol- 
sku. Lekarz wniósł skrrgę do 

pierwszego departamentu senatu 

rządzącego. Lecz sąd najwyższy 
nawet nie rozstrząsał sprawy za- 

sadniczo, ponieważ postanowie- 
nie generał gubernatora nie 

przekraczało zakresu jego pełno- 
mocnictw^. Zawiadamiając lud- 

ność o tem, że skazany na areszt 

lekarz "ośmielił się" podać skar- 

gę do senatu i że skarga ta pozo- 
stała bez skutku, generał guber- 
nator na nowo (powtarzał zakaz 
mówienia po polsku we wszyst- 
kich miejscach publicznych w 

Wilnie, n. p. teatrach, klubach, 
kawiarniach, ogrodsch spacero- 

wych. 
"Człowiek może mieć tylko 

garść ziemi ojczystej, przechowy- 
wanej na piersiach, i pomimo to 

być wiernym tej ziemi synem; 
może on mieszkać daleko od swe- 

go narodu i pomimo to obcować 
z nim w duchu, przelać zań krew. 

Lecz stracić język, to 'Stracić oj- 
czyznę. Kto nie zna ojczystego 
języka, niezrozumie swego naro- 

du." 

Warszawa. — "Kuryer War- 
szawski" donosił, że ''myśl zapro- 
wadzenia ziemstw w Królestwie 
Polskiem, na Kaukazie i guber- 
niach nadbałtyckich, została od- 

łożona". Tę isamą wiadomość po- 
dał także korespondent "Dzienni- 
ka Pozn." z Warszawy. W obec 

tego oświadcza warszawski "Ku- J 
ryer Polski", że władze warszaw- 

skie nic o podobnym zamiarze od- 
łożenia nie wiedzą i przypuszcza- 
ją, że wiadomość jest niedokła- 
dna, lub wprost błędna. 

"Kuryer narodowy" warszaw- 

ski zauważa, że ze strony władzy 
zaprowadzenie samorządu ziem- 

skiego i 'miejskiego w Królestwip 
Pofskieiii zośtalo dość fofnialnie 

» v ., 

zapowiedziane i nie ma dotąd ża- 

dnego powodu przypuszczać, aby 
chwilowa, niewytłómaczona zre- 

sztą zwloką, miała, być równozna- 
czny z zaniechaniem tej myśli. 
Doniesienia o odroczeniu pocho- 
dzą z dość niepewnych, w każ- 

dym razie nieurzędowych źródeł 
i nie możnaby było zupełnie zro- 

zumieć, coby mogło do takiego 
odroczenia dać jakikolwiek uzasa- 

dniony powód. Przeciwnie, na- 

gromadziły się chyba argumenty, 
prema.wiające za przyśpieszeniem 
reformy i nadaniem jej szerokie- 
go właśnie charakteru. 

Tamow. — W tych dniach za- 

mordowano na drodze z Tarnowa 
do wsi Krzyż, bawiącego tain 

czasowo słuchacza praw uniwer- 
sytetu krakowskiego, J. Orłow- 
skiego. Znaleziono go w zbożu, z 

czaszką rozbitą. Bezprzytomnego 
odniesiono do szpitalu, gdzie za- 

raz skonał. 
Z Krzyża pod Tarnowem po- 

dają następującą relacyę o tym 
haniebnym czynie: Młody Orło- 
wski wyszedł we czwartek wie- 
czóf na spacer z bratem swoim i 
siostrą. Szli drogą od Kopytko- 
wego Tarnowa do Krzyża. W 
tem spotkali czterech parobcza- 
ków: trzech z nich było parob- 
ków rolnych, a czwarty murarz. 

Chłopi ci zaczęli się umizgać do 

panny Orłowskiej, a gdy ona o- 

fuknęła ich, obrzucili ją kamie- 
niami. Jeden z tych kamieni ja- 
nił ją w głowę. Wówczas jeden z 

braci porwał ją na ręce i począł 
zalaną krwią unosić ku Tarnowo- 
wi, drugi zaś rzucił się na łotrów, 
chcąc zapobiedz, aby dalej nie 
rzucali kamieniami na brata i sio- 

strę. Wtedy oni zaczęli go bić ki- 

jami. które mieli w rękach, a bili 

dopóty, aż on stracił przytom- 
ność. Wtedy zaciągnęli zwłoki 

jego do żyta i ukryli w zbożu. 

Pleszew. — Dnia 28 maja wie- 
czorem bawiło się kilkoro dzieci 

z Grodziska przy słupie nad Pro- 

sną na terytoryum pruskiem, 
Dzieci z daleka drażniły żołnie- 
rza rosyjskiego, stojącego z tam- 

tej strony rzeki, w tem miejscu 
okofo sto metrów szerokiej. Żoł- 

nierz atoli nie zważał na figle 
dziecięce. O godzinie 6 i pół 
przybyli dwaj inni żołnierze, 
zwalniając od służby pierwszego. 
Dzieci znowu drażniły tych żoł- 

nierzy, czyniąc rękoma ruchy, 
jakoby chciały do nich strzelać. 

Gdy zaś jeden z żołnierzy zmie- 

rzył do nich karabin, chroniły się 
ucieczką. Żołnierz wystrzelił do 

uciekających dzieci. Dwunasto- 

letni chłopiec, Jan Olek z Grodzi- 

ska, syn robotnika, otrzymał ranę 
w głowę. Kuła wpadła przy uchu 
i wyszła przy nosie. Chłopiec na- 

tychmiast upadł na ziemię, ale 

potem wstał i pobiegł do domu, 

gdzie stracił przytomność. Od- 
wieziono go do lazaretu w Ple- 

szewie. Lekarze wątpią o jego 
wyzdrowieniu. 

Przemyśl. — Z Przemyśla nam 

donoszą o cudownem dziecku, 
które tam tymi dniami wystąpiło 
w koncercie tamecznego T°w3" 
rzystwa muzycznego. Jcstto dwu- 
nastoletnia córeczka dra' G. Try- 
balskiego, zaszczytnie znanego 
adwokata krajowego w Przemy- 
ślu. Panna Stasia Trybalska po- 

siada nietylko nad wiek rozwinię- 
tą intsiligencyę muzyczną, a!e 

także nieporównaną technikę ; 

ogromną subtelność uczucia. 

Przynosi ona prawdziwą chlubę 
swemu nauczycielowi prof. Cyr- 
besowi, laureatowi konserwato- 

ryum muzycznego w Monachi- 
um. Na koncercie grała ona 

"Rondo" Schuberta i "Toccatę" 
Chaminady, a oba utwory wyko- 
nała nadzwyczaj pięknie i subtel- 
nie. 

o 

— Oryginalno zsjśclo miało miejsce 

w parlamencie francuskim przy obra- 

dach nad paragrafem 7 prawa o roz- 

dziale Kościoła od państwa. Jeden z 

posłów .wystąpił w dłuższej mowie 

nadzwyczaj o3tro przeciwko jednej z 

poprawek, postawionych do paragrafu 
tego. Oryginalnem zaś było to, że po- 

prawkę tę on sam postawił- 
— Plan budowy kanału panamskie- 

go został już zatwierdzony. Przede- 

wszyątkiem ma być zbudowana śluza 
według pomysłu inżyniera Buąan-Ba- 
rilla. Budowa jej zajmie 4 lata, nastę- 
pnie będzie) przekopywany kanał ,co 

potrwa lat 15, tak, iż dopiero w raku 

1920^żegluga pomiędzy dwomą naj^ię- 
kszemT oceanami będzie otwarta, i 

Dr. Welntrnnb, 
Wiedeński Specyaliata. 

CHORZY- 
WYLECZEM 

Czy jeetećcie anlechąconi dlatego żo nl«» możecie odzy- 
skać ewn etrncone zdrowieł Czy wydalUcl«t wiele dolarów na 

medycyny i doktorów? Czy clornlcie z dnia na dzień bez 
doznania ulgi? Jeteli tak, to przyjdźcie do moi* a Ja wam 

poka*q juk inog<j 

Leczyć vr«g abyście Kostall wyleczeni. "Hj 
W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mąJ!c*yzn i 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez Innych doktorów, 
aniżeli jakikolwiek Inny ipecyallata w Chicago. W moim o- 

flsle umleezczone aa najnoweze i najlepsze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może. 1 co 

zostało uznaonm jako korzystne tutaj I w Europie dla lecze- 
nia chorych ludzi. można widzieć w moim oflsie. ajazmej 

x ni... w, j.i, n* 
■trony nie ezcrędzą czasu, starania ani icos/.iu aov wiia zuynmo 

eoba cierciąca na jakąkolwiek chorobą przybyła ao mojego oiisu na prywatną 1 poufną naradę; 
nic wms kosztować nie będzie, a ja przekonam was że jestem w stanie wyleczyć was abyście 
pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 

Jeżeli cierpicie na Chorobę ^oiąitua, Wątriłbjr lab Nerek, nie czekajcie, bo możecie flontac 

raka i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczę waa l ezpiecznie, niezawodnie i azybko. 
Suchoty— tą przestraszającą chorobą, ktOr.i /.ubli.i więcej ludzi w jwlnym roku aniżeli 

wszystkie Inne choroby razem wzięte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, irazu 

<lX)-Hznliuowego. Jedna próba p^ikaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrze- 
piony, czujecie eią rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaszel ustępuje, 1 po czasie jesteście 
zupełnie wyleczeni. 

.lost to największy wjnnlnzck bic2qcc.ro stulecln, i tylko 
Jn sam w Chicago innm maszynę do wyrabiania tegfo gam. 

Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział że dla was niema pomocy. Wyleczyłam flieln 

którym przeznaczono śmierć. 
Chorobr Meoinat— ból w plecach, opadanie macicy, białe upławy, nieregularność i bole- 

ści w bokach leczą bez operacyi na zawsze. 
Sprcralnei 1'rywnttie Chorobr MęJtrzjzn leczą szybko l sekretnie. Nienaturalne wymiotv, 

bolesne 1 częsta puszczenie uryny, utrata mązkości, są dolegliwości które prędko ustępują 
mojem leczeniem. 

Wsostkle Chroniczne Choroby, be* wzjlęda aa to czy aą sastarzałe lub uporczywe, wy- 
leczą bezpiecznie i na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFISOWE; Codziennie od 0 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, Śro- 
dy i Piątki od 9 rano do '/40-tej wieczorom. W Niedzielą od 10 rano do 12 w południe. 

Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 
195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 

Wchód na Wabash Ave. Weicie elewator na 5te piętro. 

Jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejszy i najmodniejszy wybór' 
kapeluszy damskich, wtenczas przyjdicie do 

M. DROZDOWICZA, 
500 Milwaukee Ave., naprzeciwko Elston Ave. 

Wybór jego składa się z 35000 kapelu- 
szy. Po co chodzić po Innych sztorach 1 
czas marnować, kiedy dostać możecie od 
razu co chcecie i to po tych samych ce- 

nach, jakie te mało sztory mnie płacić 
muszi). Jak każdemu wiadomo, mam 

największy hurtowny skład kapeluszy 
damskich w Ameryce. U mnie stale pra- 
cuje od 50 do 60 ludzi. Przyjdźcie wcze- 

śnie a unikniecie natłoku. Sprzedaję 
modne damskie kapelusze po 82.50 za 

ktćrc w innych sztorach żądają $0.00. In- 
ne kapelusze damskie sprzedają stósua- 
kcwo tanio. 

FRANCISZEK JAGŁA 
PIERWSZORZĘDNY SALON. 

■-!■■■■ ■■■ 'i.j .» ■ T ■1 '.ni "P ■ ■ ■ 

Smaczna przekąsiła, oraz tak zwnny ''lunch" biznesowy 
od godziny litej przód południem do lszej po południu. 

101 FAST FULLERTON AYENUE, 
TELEFON WI1ITE 1333. róg Southport Ayenue. 

Plato v. Reussaera. 

Najlepsza metoda do naucze- 

nia się czytać, pisać i roz- 
mawiać po angielsku w 

24 lekoyach bez nau- 

czyciela, z objaśnie- 
niem wymowy I 

dosłownem tłó- 
maczeniem. 

CENA 82.00. Z przesyłką 
pocztową lOc cxtra. 

NAJ3YĆ MOENA W ADHINISTRACYI 

Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Diyision St., CHICAGO, ILL. 

NOWY 

Brewiarzyk Tercyarski 
UŁOŻONY PRZKZ 

O. Xi. K. 

Cena $1.50. tfa przesyłkę lOc ex1ra. 

Do nabycia w 

»du»iaiBtrfrcyl Dziennika Ciiicagoskiego, 
141-148 W. DiTircnSt. CBICAGO. 


