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Tajemnice szczęścia. 
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SZCZĘŚCIE W MAŁŻEŃ- 
STWIE. 

VI. 
Teraz zaś uważam za stosow- 

ne zwrócić się z kilku uwagami 
do żon, których stanowisko w 

małżeńskiem pożyciu i w ogóle 
w rodzinie określiłem w ten spo- 
sób, iż je nazwałem sercem or- 

ganizmu, którego głową jest 
mąż. 

Jeżeli żona jest istotą napraw- 
dę myślącą poważnie, -jeżeli ma 

wyrobione dobrze pojęcie o go- 
dności swojej kobiecej, ale także 
i o godności mężczyzny, jeżeli 
jej na tem zależy, ażeby w jej 
pożyciu, małżeńskiem szczęście 
prawdziwe panowało, to przyj- 
mie od razu rolę tego serca w or- 

ganizmie i w tej roli się utrzy- 
ma, a nigdy kusić się nie będzie 
o zdobywanie sobie stanowiska 

głowy, z którem byłoby jej tak 
nie do twarzy, jak np. w mę- 

skiej odzieży. Nawet i w tym 
wypadku, — a wypadki takie by- 
wają może częstsze, niż się wy- 
daje, — gdyby spostrzegła, że 

jej mąż ma naturę słabą, lub że 
ona przewyższa go czy to pod 
względem siły fizycznej, czy pod 
względem wykształcenia, moral- 
nej wartości, lub ogółu zalet, je- 
szcze staraniem jej będzie, do- 

prowadzać stosownem i taktow- 
nem postępowaniem do tego, by 
tego męża wznieść na stanowi- 
sko mu właściwe, zrobić go isto- 

tnie głową, wyrobić w nim odpo- 
wiednią siłę moralną, energięista- 
nowczość, a sobie samej zacho- 
wać rolę serca — doradzcy naj- 
wierniejszego i najlepszego. 

Swoją drogą nie powinna żo- 
na zbyt nisko tej roli cenić, nie 

powinna upokarzać się i poniżać 
zanadto, i powinna doprowadzać 
do tego, ażeby głos jej doradczy 
istotnie Odpowiedni wpływ wy- 
wierał. Boć przecie i rozum ludz- 
ki często błądzi i źle rządzi, jeże- 
li nie zważa na głos uęzucia; 
tylko gdzie głowa i serce są w 

harmonii, rządy mogą być dobre. 

Pomówiwszy już przedtem 
dość szeroko o tem, jak małżon- 
kowie obydwoje starać się po- 
winni o dokładne poznawanie się 
wzajemne, o dopasowywanie się, 
o wzajemne uszlachetnianie się, 
oszczędzanie sobie wzajemne 
przykrości, a sprawianie so- 

bie wzajemne przyjemności, 
o ile to leży w ich 

mocy, itp., tu już tylko potrzebu- 
ję zaznaczyć, że wszystko to za- 

równo jest obowiązkiem żony 
jak i męża, — chociaż wedle me- 

go zdania od męża inicyatywa 
wyjść powinna i kierowanie temi 
zadaniami w znaczniejszej częśici 
do niego należy. 

Głownem natomiast zadaniem 
żony jest, jak sądzę, dbać o takie 

urządzenie ogniska domowego, o 

otoczenie go takim urokiem, aże- 

by uczynić je dla męża najroz- 
koszniejszem miejscem pobytu, 
a dla znajomych i obcych przed- 
miotem podziwu, a choćby i zaz- 

drości. 
Nie jest to tak trudnem i nie 

potrzeba do tego tak wielkich za- 

sobów, jak się niektórym wyda- 
je. Trzeba tylko najprzód prze- 
świadczenia, silnej wiary, że to 

rzecz niezmiernie jest ważna, a 

potem dużo dobrej woli i rozsąd- 
nego zrozumienia tego ważnego 
zadania. 

Mąż główne swoje zatrudnie- 
nia ma poza domem zazwyczaj; 
interesa, obowiązki starania się 
• utrzymanie rodziny, a także o- 

bowiązki obywatelskie itp. zmu- 

•zają go głównie stykać się ze 

światem i z ludźmi poza jego 
własnym domem się znajdujący- 
mi. On utrzymuje stosunki, w 

jakich z konieczności rodzina je- 
go pozostawać musi ze światem 
zewnętrznym, ją otaczającym. 
Żona zaś gospodynią właściwą 
jest ogniska domowego i tak mie- 
szkanie, jak światek je zapełnia- 
jący, utrzymywać musi w porzą- 
dku, stosownie do podziału zajęć 
i obowiązków, istnjejącego po- 
między małżonkami. 
U&ó* bes wątpienia wsin§ nie- 

zmiernie jest rzeczą, by ten maż, 
powracając z otaczającego go 
świata codziennie i po kilka razy 
na dzień, a powracając czasem 

rozdrażniony lub zirytowany, 
czasem znużony, czasem zniechę- 
cony, ale także niekiedy podnie- 
siony na duchu, zadowolony, lub 
i oczarowany i zachwycony tem, 
co w tym innym świecie widział 
lub czego tam doznał, ażeby ten 

mąż, wchodząc do swego miesz- 
kania odczuwał, że tu mu prze- 
cież najlepiej, najwygodniej, naj- 
spokojniej i najrozkoszniej, że tu 

jest gościem najpożądańszym, 
najszczerzej witanym, najbar- 
dziej czczonym i kochanym, że 

tu tylko należycie go rozumieją i 

potrafią go czy to pocieszyć, czy 
z nim współczuć, czy radość jego 
jaką ocenić i spotęgować, — sło- 

wem, że nigdzie mu nie może 

być tak dobrze, jak w domu. 

O to ma się starać żona..,. 

Ileż żon o tern myśli? Nie omy- 
lę się, jeśli powiem, że stosunko- 
wo bardzo mało, że w całej roz- 

ciągłości żony tego zadania nale- 

życie nie rozumieją zazwyczaj, a 

jeśli po części o to często się sta- 

rają, to nie umieją o to starać się 
w całej rozciągłości i jakieś uchy- 
bienia pod tym względem zaw- 

sze robią, może nie ze złej woli, 
ale z braku należytego zastana- 

wiania się... 
Magnesem głównym, który 

męża ciągnąć ma do domu, prze- 

dewszystkiem powinna być żona. 

Dziwna rzecz, że właśnie o tem 

zazwyczaj żony najmniej myślą, 
chociaż rzecz to tak ważna', że 

często całe szczęście małżeńskie 
od tego zawisło. 

Podczas gdy wrodzoną bywa 
-u kobiety rzeczą starać się podo- 
bać ludziom, czy to pięknością 
twarzy i postaci, czy tualetą swo- 

ją, czy wdziękiem sztucznym lub 

wrodzonym, wesołością, uprzej- 
mością lub dowcipem, czy wresz- 

cie jakiemikolwiek innemi zale- 

tami, — dziwną jest rzeczą, że 

kobieta taka, zostawszy żoną, za- 

zwyczaj nie dba.o to, by także 

podobała się mężowi, chociaż 
dbać nie przestaje o to, ażeby po- 
dobała się wszystkim innym lu- 

dziom. Nie mówię tu o kokiet- 
kach, którym chodzi o robienie 

zdobyczy nawet wtedy, gdy to 

już grzechem się staje: mówię o 

zwykłych i bardzo zresztą sza- 

cunku godnych kobietach, któ- 

rym na tem zależy, by podobaó 
się wszystkim, bo i mężczyznom 
i innym kobietom, — bo takie 

często przestają dbać o to, co 

przecież jest najważniejsze: aby 
podobać się mężowi. Wydaje im 

się, że to i niepotrzebne i nada- 
remne, skoro je mąż już poznał 
w prozie codziennego życia i 
skoro już się przekonał, ile z te- 

go, co go dawniej zachwycało, 
było naturą, a ile sztucznem jej 
dopomaganiem. 

jaKze się myiąi 
Mąż, stykając się ze światem 

zewnętrznym i z licznemi osoba- 
mi różnego rodzaju, kiedy jest 
zajęty po za domem; interesami 
czy to pomyślnymi czy niepomy- 
ślnymi wprowadzony w dobre 
lub złe usposobienie; czasami u- 

trudzony mocno ciężką pracą czy 
to umysłową czy fizyczną; nie- 

kiedy zasmucony, zmartwiony 
lub nawet zrozpaczony; innym 
razem uradowany, podniesiony 
na duchu lub zachwycony, —« 

tmając powracać do domu, prze- 
dewszystkiem myśli o tem, że go 

oczekuje tam żona. Na myśl o 

tem, albo śpieszy ile może, by 
jak najprędzej tam się dostać, — 

albo waha się, opóźnia się umy- 
ślnie, niekiedy obawia się, nie- 

kiedy nawet namyśla się, czyli 
nie byłoby lepiej wcale nie iść 
do domu, tylko jeszcze kilka go- 
dzin poszukać gdzieindziej czy 
to uspokojenia czy rozrywki. 
Wszystko to zależy od tego, cze- 

go oczekuje od spotkania się z 

żoną. 
Jeżeli wie na pewno, że żona, 

spodziewając się jego powrotu, 
z uśmiechem badawczym spojrzy 
na niego w chwili powitania, na 

każdy sposób z wielkiem zainte- 
resowaniem i współczuciem słu- 

chać będzie, co jej ma do opowie- 
dzenia, czy to miłego, czy przy- 
krego, «e w pierwszym wypadku 
podwoi jego radość i wesołość 
swojcm szczerem uradowaniem, 
a w drugim zdejmie z jego bark 

połowę ciężaru swojem współ- 
czuciem zupełnem; —-jeżeli wie, 
że ta żona, z utęsknieniem ocze- 

kując jego powrotu, pomimo 
swych zajęć gospodarskich, "o- 

garnie się" na jego przybycie ty- 
le, ile zdoła, by wyglądała czysto 
i porządnie, jeżeli nie powabnie i 

uroczo; jeżeli wie, że ta żona na- 

pewno. uczyni co zdoła, by mu 

chwile odpoczynku w domu u- 

czynić jak najmilszemi, — to 

wtedy oczywiście śpieszyć się 
będzie do domu, by po wzrusze- 

niach dnia zaznać miłego spoko- 
ju przynajmniej. * 

Jeżeli jednakowoż na podsta- 
wie smutnego już doświadczenia 
wie, że zastanie żonę w niesły- 
chanie zaniedbanej lub i nie- 

chlujnej odzieży z powodu zajęć 
gospodarskich, z rozwichrzonemi 
włosami, w brudnem i w strzępy 
rozlatującem się ubraniu, a przy 
tem gniewną, zawsze gotową do 

kłótni lub sprzeczki, nigdy z ni- 

czego niezadowoloną, mało dba- 

jącą o to, co jemu się wydarzyło, 
a tysiącem drobnostek gospodar- 
skich zaaferowaną tak, że mu nie- 

zawodnie tylko kłopotów i nie- 

przyjemności przysporzy, — to 

wtedy niezawodnie będzie się 
wahał i bał wracać do domu, a- 

żeby w razie swego znękania lub 
znużenia nje być narażonym na 

gorsze jeszcze przykrości, lub w 

razie swego dobrego usposobie- 
nia i humoru nie narazić się na 

jego utratę. 
Pewien mądry człowiek dał ta- 

ką radę kobiecie zapytującej się 
go o to, w jaki sposób ma odzy- 
skać zagrożone już szczęście i 

spokój małżeński: "Staraj się za- 

wsze, ilekroć mąż przyjdzie do 

domu, przyjmować go uśmie- 

chem; nawet gdybyś była zmar- 

twioną, gdyby łzy ci się cisnęły 
do oczu, połknij je i uśmiechem 
witaj męża: a przekonasz się, że 

szczęście powróci." 
Złota to rada, tylko trzeba u- 

mieć ją zastosować. 

Niechaj twój mąż, wracając do 
domu od zajęć codziennych, za- 

stanie cię zawsze przygotowaną 
na jego przybycie i tęskniącą za 

nim. Nie chodzi tu o to, byś się 
stroiła, włosy swe trefiła i twarz 

upiększała kosmetykami, bo to, 
przeciwnie, może mu być przy- 
krem i nieznośnem: ale przy każ- 

dem zajęciu gospodarskiem na- 

wet, przy robocie w kuchni lub 
przy praniu lub nawet myciu po- 

dłogi i zamiataniu, pośród każ- 

dych stosunków majątkowych, 
jeżeli tylko starczy wam na u- 

trzymanie się, możesz wyglądać 
powabnie bez używania środków 
sztucznych, bylebyś chciała mę- 
żowi się podobać. Trzeba tylko u- 

nikać niechlujstwa i brudu o ile 

można, i starać się o to, by o- 

dzież była całą, a nie obdartą. Co 
do twarzyczki zaś twojej, to jej 
wyraz, uśmiech czy to wesoły 
czy tylko pogodny, oczy z zaufa- 
niem i serdecznością spoglądają- 
ce, dla męża tysiąc razy większy 
stanowić będą powab od wszel- 
kich na świecie kosmetyków, a 

przy pracy zakasane pod górę 
rękawy, schludny kaftaniczek, 
fartuszek chroniący od plamienia 
sukienkę nie obdartą, i chqćby 
chustka owijająca nieutrefione 
włosy, zastąpią najzbytkowniej- 
sze stroje i sto raz^ mu będą od 
nich milsze. Niechaj w dodatku 
mąż ten wie, że z uwagą i zaję- 
ciem zechcesz wysłuchać, co ci 
ma do powiedzenia, że nie bę- 
dziesz mu przysparzała zmart- 

wienia niepotrzebnemi skargami, 
że nie będziesz zaprzątała mu 

głowy rzeczami, których załat- 
wienie do ciebie wyłącznie nale- 
żeć powinno; — niechaj wie, że 

zły jego humor będziesz się sta- 

rała załagodzić swem łagodnem 
pocieszaniem, że ze zmartwienia 

jego nie będziesz mu robiła wy- 
rzutów, a przedewszystkiem, że 
kłótni nie zechcesz wszczynać a- 

ni utrzymywać, — a zawsze bę- 
dzie śpieszył do ciebie jako do 

najmilszej sobie istoty na świe- 
cie i zawsze mu pozostaniesz 
najdroższą, najpowabniejszą, naj- 
rozumniej sJzą niewiastą ze Wszy- 
stkich, z jakiemi ma sposobność 
się spotykać na świecie. 
i Myśl tylko należycie p 

była tym głównym magnesem, 
ciągnącym męża do domu, staraj 
się o to, ażeby mu się podobać i 

powierzchownie i zwłaszcza pod 
umysłowym względem, a prze- 
konasz się, że jest to rzeczą wła- 
ściwie tak łatwą i tak miłą, że w 

końcu dziwić się będziesz, jak 
można postępować inaczej. Wy- 
pełnisz wtedy część swojego za- 

dania polegającego na tem byś 
była sercem rodziny. 

Ale to część tylko. Masz jesz- 
cze jedno wzniosłe i ważne zada- 

nie, o którem powiem, skoro je- 
szcze do powyższych uwag do- 
dam parę drobniejszych. 
(Dalszy ciąg nastąpi we czwar- 

tek w przyszłym tygodniu.) 
o 

Trafna przepowiednia!. ! 

— Co ci ta stara cyganka prze- 
powiedziała? 

— Że wkrótce poniosę wielką 
stratę. 

— No i sprawdziło się? 
— A jakże! Zaraz po jej wyjś- 

ciu spostrzegłam się że mi brak 

zegarka z łańcuszkiem. 

Nowożeńcom 
umebluję cale 
pomieszkanie 
od A do Z 
za gotówkę lub na łatwe 
wypłaty po cenach cokol- 
wiek niższych niż gdziein- 
dziej. 

A. F. LAKÓWKA, właśo., 

Tlie American 
Fnrnifure Słore, 
1075—1077 MILWAUKEE AVE., 

Ulzko Lincoln ulicj. 

INDUSTRIAL 
SAYINGS BANK. 

652 BLCE ISLAND AYENDE. 

Założony 1890 r. 

Płaci 3 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych. 

Majątek wy- 
nosi przeszło 

$500,000 

Otwarte w Sobotę wieczorem 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
n nas. 
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Trzy Eksprees — Pocili na Wechód. w ka2dy 
d7li'ń roku Pullmanowskle Wajjouy tfypialoe 

Łrzy wsaystkich pociągach. Wożony dla Traos- 

iontynentalnycb Turystów opuszczają Chicago 
trzy ra/.jr w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:30 
po południu; w środy o 10:35 z rana. Z Chi- 
cago do Bostonu baz przesiadania. Nowoczo- 
an« Wagony Jadalna w których daje si$ obiady 
podług r lana osobowo—klubowego, z ceuarol od 
S-1c do $1.00; Jakotet obsiutrę a la carte. Kezpo- 
średnia komnnikacya do F«rt Wiiyne, Findlay, 
Cloreland, Erk', BuUtlo, Rocho»ter, Syraense. 
Bingluraton, Scranton, New Yorz, Boston i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Raty zaw- 

tr.* nuj;ii£sze. JJurzyni—portrarzy w un formach 
ku obsłodaa wszystkich pullman — pasa2*rów. 
Jetell zamierzacie udać s1q na Wichóu, zrłodci* 
eh "o najblita/eijo Apenta Biletowego, lub pisz- 
cie do JOMN J. CALAHAH, ttea'1 A^ent. 

113 Adams 9t., Chkafo 111. 

Wypożyczam pieniądze aa meble, fortepl* 
ony, konie w ery i t. p. sprft* 
nledllłrjm' robotnikom. 

Jeżoll chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczam własne swoje pieniądze na 
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta* 

kowych z waszych rąk. Dam gwarancyę, leżeli 
chcecie, że pasze meble nie bęaą zabrane z domu, 
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro« 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego ni* 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble i t. p. 
Wojąepecyalnościn jest wypożyczanie od $20 a o 

(2001 mogę ie wam dać tego samego dnia, w któ- 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 

Siaty albo też tylko procent n suma może stać tak 
ługo jak wam się będzie podobało. Jeżeli teras 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczą, 
albo jeżelibyścle chcieli zapłacić coście winni, to 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ze mną, a 

przekonacie alę, że ze mną łatwy jest Interes do 
Ułatwienia. ^ 95 Delfom St 

Po kij U. J. ROGALSKI. Polaki Klfrk. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest Jedynym dziennikiem polskim v» 

Ameryce który podaje codziennie «wo* 

21 cyrku l»oy> 

Dr. Welntrniib, 
Wiedeński Specjalista. 

.CHORZY— 
BUDŹCIE WYLECZENI 

Czy jesteście zniechęceni dlatego źe nie możecie odzy- 
skać swe stracono zdrowie? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny i doktorów! Czy cierpicie z dnia na dzień bez 
doznania ulgi* Jeżeli Ule, to przyjdźcie do mnie a ja wam 

pokażę juk mogę 

C3T Leczyć was abyście zostali wyleczeni. 
■" W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn I 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez innych doktorów, 

(aniżeli 
jakikolwiek inny epecyalista w Chicago. W moim o- 

fisie umieszczono eą najnowsze i najlepsze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, i co 

zostało uznanem jako korzystno tutaj i w Europie dla lecze- 
" nia chorych ludzi, można widzieć w moim oflsie, a ja z mej 

-1 * -«»»./< r* «hv A* 

strony 1110 Bzcząaze. czasu, starania ani Kosztu uoy »m 7mrado- 
sobaxierciąca na jakąkolwiek chorobą przybyła do mojego ottsu na '1 P, * 

a bracie 
nic wjs kosztować nie bidzie, a ja przekonam was że joetem w stanie wyloczyć 7 

pozostali wyleczeni w krótkim ęza6 

raka 

wszystkie inne cnorooy razem wzięte, wi:zq |u/.»* — t 

Oxy-(tzolinonego. Jedna próba pokaże wam jak teco dokonać można. System jest pokrze- 
piony, czujecie się rozweselonymi, oddychacie lepioj, kaszel ustępuje, 1 po czasie Jesteście 
zupełnie wyleczeni. 

J03t to największy wynalazek bieżącego stulecia, I tylko 
ja sam w Chicago raain maszynę do wyrabiania tego gazn. 

Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział te dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wielo 

którym przeznaczono śmierć. 
Choroby Niewiast— ból w plecach, opadanie macicy, białe upławy, nioregularnosćl bole- 

ści w bokach lecz<i bez operucyi na zawsze. 
Specjalne i 1'ryirntne Choroby Męlezyzn leczą szybko i sekretnie. Nienaturalne wymioty, 

bolesno i częste "puszczenie uryny, utrata męzkości, 14 dolegliwości które prędko ustępują 
mojem leczeniem. 

Wsx)stkie Chroniczne Choroby, bez względu na to czy są zastarzałe lub uporczywe, wy- 

leczę bezpiecznie i na zawsze. V 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, śro- 
dy ł Piątki od 9 rano do }S6-tej wieczorem. W Niedzielę od 10 rtnfl do 12 w południe. 

Jedyny Polski Spocyalista w Chicago, 
195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS 

Wchód na Wabash Ave. 

ZE ZtGAUŁM HK 

< Naukowe 
Zbadanie Ocz Darmo. 

Dokładne zastosowanie okularów i 
szkieł do ócz. Oczy bada się pojedyn- 
czo, wszelką wadę w wzroku usuwa się 
przez odpowiednie szkła przyprowa-1 
dzając takowy do normalnego stanu. 
Nasze ceny okularów i Bzkieł na ob- 
6talunek zrobionych są niższe aniżeli 
za gotowa. 

Godziny oflsowe: Od godziny 9 ra- 

no do 9 wiecz. W Piątki do 7 wiecz. 
W Niedzielę od 10 rano do 1 po poł, 

B^Mówimy po polsku."©!* 

^65-*467f 
^ Milwaukee firn 
'——~COR. CH/CAGOfim 

odprawianych w ciągu roku kościelnego 

ZAWIERA: 

1. Wezwanie Dacha św« 
2. Różanieo. 
3. Litania do Najśw. M. P. 
4. Pod Twoją obronę. 
5. Nowenna do Niepokalanego 

Poczęcia Najśw. Maryi Panny. 
6. Cała3 piękna jest Marya. v 

7. O salutaris Hostia. 
8. Tantum ergo Sacramentum. 
9. Koronka do Serca Jezusowego. 

10. Litania do Serca Jezusowego. 
11. Nowenna do Ducha Świętego. 
12. Nabożeństwo do Najśw. Obli- 

cza. 

13. Litania o Najśw. Im. Jezus. 
14. Nabożeństwo do iw. Józefa 

(Triduum). 

15. Nabożeństwo do Św. Stanisła- 
wa K. (Triduum). 

10. Nabożeństwo Bractwa Trzeź- 
wości. 

— Uroczystość N. M. P. Gromn. 
— Te Deum. 
— Rocznica za zmarłych Braci 

Trzeźwości. 
17. Ceremoniał III Zakona Św. 

Franciszka. 
— Modlitwy na Zgrom, mleilęczne 
— Na obłoczyny. 
— Przyjęcie do profesyl. 
— Ciebie Boże Chwalimy. 
— Błogosławieństwo Apostołek!®. 
— Absolucya Generalna. 
— Absolucya na gedżinę śmierci. 

Wydanie ozdobne tt dwóch kolorach. Drak wyraźny. 
Oprawa z czarnego płótna z tytułem i emblematem złoconym. 

'CENA EGZEMPLARZA 75c. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Division St,, CHICAGO, ILL< 

^gg 
FILOTEA ^ 

CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA POBOŻNEGO 
NAPISANA PRZEZ 

ŚW. FRANCISZKA SALEZYUSZA 

Biskupa i Ksiąźęcia Genewskiego, Założyciela Zakonu 
Nawiedzenia Najśw. M. Paijnyk 

Cena 60c. 

DO NABYCIA W ADMINI6TRACYI 

DZIENNIKA CHICAGOŚKIEGO, 
111-143 W. DlTision St, CHICAGO. 

, fr 
lift w Dzienniku CŁicacoskiffl, Ogłaszajcie sięw Dzienniku Ohicagosl 

■ AA. .' W ń 


