
Sprawy Kościoła. 
Zasługi Austryi około 
Kościoła Katolickiego 

w Albanii. 

Przy rozpatrywaniu spraw al- 

bańskich w ostatnich czasach,! 

rzęsto była mowa o protektoracie 
Austro-Węgier nad katolikami w 
Albanii. Mianowicie prasa zagra- 
ticzna przedstawiała nieraz spra- 
wę tę w tern świetle, jakoby Au- 
>trva korzystała ze swego protek- 
oratu tylko w celu wzmocnienia 

>wych politycznych wpływów na 

półwyspie bałkańskim, a że nie 

:roszczy się wiele o chrześcijan 
libańskich. Podobne przedstawie- 
nie kwest vi nie pozostaje w zgo- 
dzie z faktami. Swoje istnienie i 

siłę rozwoju zawdzięcza Kościół 

libański prawie wyłącznie tylko 
"lojności i popieraniu ze strony 

Austryi. 
Smutnem było położenie tego 

kraju już od początków panowa- 
nia tureckiego. Kwitnąca niegdyś 
kraina, starożytny Epir. w krót- 

kim czasie zubożała zupełnie i po 

padła znowu w st^n nawpół bar- 

barzyństwa. Przemocą zmuszano 
Katolików do odstępstwa od wia- 

ry. Tylko Mirdyci i parę innych 
wojowniczych plemion z północ- 

nej części kraju, zdołało zacho- 

wać starą wiarę swych przodków. 
Dziś liczy ten kraj, niegdyś zu- 

pełnie katolicki, tylko 120,000 ka- 

:olików na okrągły milion maho- 

metan. Skutari, jego stolica, ma 

30,000 mieszkańców, a wśród nich 

3,000 katolików. 

Kler świecki zniknął zupełnie 
w tych ciężkich czasach. Do 

jiedmnastego stulecia stolice bi- 

skupie pozostały niezajęte. To że 

wiara nie została zupełnie wv- 

bleniona. zawdzięcza się heroicz- 

nym wysiłkom OO. Franciszka- 

nów, którzy odważni i niestru- 

dzeni chodzili od wsi do wsi i 

dodawali ducha i męstwa swym 

aciśn iony m w s pófw y znawcom. 

Względem nich powinna Albania 

żywić zawsze największą wdzię- 
czność. 

Gdy OO. Franciszkanie nie mo- 

£li już sami podołać pracy na tak 

wielkiem polu misyjnem. posta- 
nowiono dołożyć największych " 

starań do kształcenia księży kra- 

jowych. X radością oddał biskup 

(iuiglelnfy kierownictwo seinina- 

ryum duchownego w Skutari kil- 

ku OO. Jezuitom z klasztoru sy- 

cylijskiego. którzy w r. 1842 

przybyli do Sktari. Austrya przy- 

rzekła nowemu zakładowi swoją 
opiekę. Ale zaledwie otworzono 

seminaryum, zostało ono zaraz 

(1843 r.) zburzone przez fanaty- 
cznych mahometan. 00. Jezuici 
musieli uciekać. 

Dopiero po wojnie krymskiej 
otrzymali katolicy albańscy wię- 

kszą wolność religijną, dzięki 
staraniom Francyi i Austryi. Od 

tego czasu Austrya nie przesta- 

wała hojnie wspierać Kościoła al- 

bańskiego. 
W r. 1856 przybyli do Skutari 

OO. Jezuici wenec :y. Cesarz 

Franciszek Józef ofiarował im na 
budowę seminaryum 8,100 gulde- 
nów, a iladto zobowiązał się do 

corocznej ofiary 3.000 guldenów 
na utrzymanie kleryków. Ale 

wzburzeni mahometanie napadli 
znowu na budujący gmach i zu- 

pełnie go zniszczyli. Tym razem 

rząd austryapki ostro przeciw 
nim wystąpił. Przy ujściu Boja- 
ny ukazał się statek wojenny, któ- 

ry groził, że zbombarduje miasto. 

To pomogło. Sam sułtan pozwo- 
lił na otwarcie zakładu, a rząd tu- 

recki wypłacił 1,200 dukatów od- 
szkodowania. Z biegiem lat Au- 

strya zwiększyła swoje datki na 

seminaryum. Już przez samo 

wspieranie tego zakładu bardzo 

się zasłużyła Austrya dla Kościo- 
ła w Albanii. Dotąd strasznem 

było położenie księży w tym 
kraju, a wskutek niego panowała 

niepewność i opuszczenie wśród 
katolików. Z głównego seminary- 
um w Skutari wyszło religijne i 

kulturalne odrodzenie katolików 

albańskich. Dało 0110 Kościołowi 

alBtiskiemu czterech arcybisku- 
pów, wielu biskupów i księży, z 

których obecnie przeszło 100 pra- 
cuje w siedmiu dyecezyach Alba- 
nti 

Oprócz tego Austrva zajęła się 
czynnie księżmi świeckimi i 00. 

Franciszkanami, którzy pracują 
na probostwach. Każdy duchow- 

ny otrzymywał corocznie od rzą- 
du austrvackiego co najmniej 600 
koron. Własnym kosztem wysta- 
wiła Austrya wspaniałą katedrę, 
(zburzoną w czasie oblężenia 

przez Czarnogórców i Serbów w 

roku IQ13), która niosła pomieś- 
cić w sobie 5,000 ludzi, pałac ar- 

cybiskupa kościół i szkołę OO. 
Franciszkanów w Skutari. Dzięki 
staraniom swych opiekunów, o- 

trzymali katolicy pozwolenie na 

urządzanie uroczystych procesyj 
po ulicach Skutari. 

Pomoc Austryi jednak nie o- 

graniczała się tylko do spraw ko- 

ścielnych ; wszędzie wystawiano 
szkoły za pieniądze austryackie. 
Przytem jednak nie kładziono na- 
cisku na szczególną naukę jedne- 
go języka, ćoby było bardzo sprzy 
jało politycznym interesom Au- 

stryi. np. język jiiemiecki, nauka 

odbywała się prawie wyłącznie w 

języku albańskim. Nawet w wiel- 
kiem kolegium jezuickiem w Sku- 

tari, które zostało założone w r. 

1877. wybrano na język wykła- 
dowy na oddziale handlowym. 0- 
bok albańskiego włoski, chociaż 

zakład ten bez pomocy Austryi 
nie mógłby się utrzymać. Teraz 

każdy wie, że właśnie V\ łosi są 

niebezpiecznymi dla Anstryi ry- 

walami w Albanii. Fakt ten zbija 

zupełnie te zarzuty, jakie robiono 

rządowi austryackiemu, że pod 
płaszczykiem religii popiera on 

tylko swoje cele uboczne. 
I inne zakłady Kościoła katoli 

ckiego w Albanii, dom dla sierot 

pod kierownictwem Braci Szkół 

chrześcijańskich i różne szpitale 
prowadzone przez Siostry Miło- 

sierdzia, zawdzięczają swoje u- 

trzymanie Austryi. Ile trudu ,i 

pieniędzy trzeba było na nałoże- 
nie i utrzymanie tych domów, mo- 
że osądzić tylko ten, kto zna nied 

balstwo i złe chęci urzędników, 
gdy idzie o sprawy chrześcijań- 
skie. Często musiała Austrya dla 
dobra spraw katolickich robić u- 

żytek ze swego prawa kontroli. 

Prawie nie można zliczyć wypad- 
ków, z powodu których dyploma- 
ci austryaccy przy Porcie musieli 

występować w obronie katolików 
albańskich, księży i świeckich. 

Bez wyraźnych protestów swego 
potężnego opiekuna, Albańczycy 
byliby pozostali aż do XX wieku 
bez żadnych praw. jak żyli w po- 
przednich czasach. Z powodu 

niesprawiedliwych rządów turec- 
kich, nie rzadko zdarzały się po- 
wstania wśród ludności : gdy po- 
licya zabiła przytem paru chrze- 

ścijan. to wszystkim katolikom 

przypisywano całą winę; czekały 
ich długie śledztwa i kary o wie- 
le sroższe, niż dla mahometan. 

Austrya stale występowała w o- 
bronie takich zaskarżonych i wy- 

jednywała im zwykle uwolnienie. 
W ostatnich czasach zdarzały się 
częste wypadki, że na podstawie 
fałszywego oskarżenia uwięziono 
księży, jako zdrajców kraju: 
wszyscy zostali wypuszczeni za 

wkroczeniem w tę sprawę konsu- 
la austryackiego. 

\\ listopadzie 1912 r., gdy już 
się wojna zaczęła, napadło woj- 
sko tureckie na wieś chrześcijań- 
ską Kukli i wzięło do niewoli pro- 
boszcza; austryacki reprezentant 

natychmiast protestował i prze- 

prowadził uwolnienie niewinne- 

go księdza. W tym samym r. 1912 
wyszedł edykt, który zabraniał 

katolikom odwiedzania starego 

cudownego miejsca koło Skutari, 
bez podania powodu. Już dwa 

razy założyła Austrya w poprze- 
dnich latach protest przeciwko 
podobnym zarządzeniom; i tym 
razem ujęła się ona za prawami 
swych protegowanych, a rząd 
prędko wycofał swój edykt. Przy- 
kładów podobnych dałoby .sio wy- 
liczyć mnóstwo; Austrya spełnia- 
ła zawsze z energią obowiązki, ja- 
kie jej nakładał protektorat. By- 
łoby dotkliwą stratą dla Kościoła 
katolickiego w Albanii, gdyby jej 
w przyszłości zabrakło opiekuń- 
czej ręki Austryi. 

leżeli naród otrzyma swą auto- 

nomię, jak zamierzono, to katoli- 

cy będą stanowić mniejszość wo- 
bec mahometan, którzy są najza- 
wziętszymi wrogami Kościoła 

katolickiego. Jeżeli wtedy Au- 
strya nie będzie się opiekowała 
katolikami, to Kościół albański 

już i dziś tak ciężko doświadcza- 

ny. zażyje czasów o wiele strasz- 

niejszych. 

Najwięcej drobnych ogłoszeń za- 

mieszcza DZFNNIK CHICAG08KI. 

KRONIKA KOŚCIELNA. j 
Z HISZPANII. 

Zjazd katechetów. — W Valladolid 

odbył się z wielkiera powodzeniem 

pierwszy hiszpański zjazd kateche- 

tów. Pracował on w 4 sekcyach: pier- 

wsza z nich obradowała nad sposo- 

bem urabiania katechetów, dru- 

ga nad zagadnieniami pedagogiczne- 

mi w zakresie zagadnień religijnych, 

trzecia nad organizowaniem katechi- 

zacyi, czwarta nakoniec nad wykłada- 

mi dla dorosłych dla, nierozwinię- 

tyćh dzieci itd. Komitet zjazdu otrzy- 

mał przeszło 200 sprawozdań, które 

referowała specjalna komisya. Mów- 

cy dla poparcia swoich twierdzeń od- 

bywali wzorowe lekcye. 

Omawiali oni szczegółowo sprawę I 

koncentrycznego, t. j. stopniowego 

wykładu religii, jako przygotowanie j 
do pierwszej Komunii, kurs elemeu- 

tarny i wyższy. Zapadły następujące 
uchwały: stopień najniższy, przezna- 

czony dla dzieci poniżej lat 7, zawie- 

rać będzie wykład dostępnych na ten 

wiek prawd wiary i naukę modlitw. 

Stopień średni obejmie prawdy dog- 

matyczne, dotyczące wiary i obycza- 

jów, z najprostszemi objaśnieniami: 

stopień trzeci — całą naukę katechiz- 

mu. 

Zjazdowi towarzyszyła wybornie za- 

opatrzona wystawa katechetyczna. 

Miasto przez czas trwania zjazdu 

Lyło ozdobione flagami. 
Do urządzenia zjazdu znacznie się 

przyczyniły nawoływania miesięczni- 

ka Revista catequistica, wychodzące- 

go w Valladolid od lat 4 pod wytraw- 

nern kierownictwem ks. Domingo 

Muno. 

Z ANGLII. 

PoévJcenie sztandarów pułku ir- 

landzkiego. — Pułk gwardyi irlandz- 

kiej, utworzony przed 10 laty, otrzy- 

mał z rąk Jerzego V i jego małżonki 

nowe sztandary. Olbrzymia większość 

żołnierzy i podoficerów tego pułku 

wyznaje katolicyzm, gdy oficerowi^ 

prawie, wszyscy są Anglikanami. Po- 

święcenie przeto sztandarów odbyło 

się według obu obrzdąków. Dopełnili 

go: kapelan główny armii angielskiej 

biskup anglikański Taylor i O. Keogh. 

Oblat św. Karola. Widownią uroczy- 

stości był wspaniały park przy Buck- 

ingham Palace. 

Z FRANCYI. 

Niena-Atść masońska. — Niedawno 

temu pedały dzienniki \yiadomość o 

aneksyi przez Francję wysp Walij- 

skich, grupy wysp koralowych w po- 

bliżu Australii. Wyspy te znajdowały 

się już dawniej pod protektoratem 

francuskim. Zabranie ich, jak się o- 

becnie okazuje to nie wielki czyn za- 

borczej polityki Rzeczypospolitej 
Francuskiej, lecz dzieło nienawiści 

masońskiej do zakonników, których z 

tych wysp wypędzić postanowiono. 

Rzecz ma ftę następująco: Ojcowie 

Maryści, którzy krajowców nawrócili 

byli do wiary chrześcijańskiej, skło- 

nili „króla" wysp w r. 1887 do przyję- 
cia protektoratu francuskiego. Fran- 

cy a wysyłała odtąd do tych wysp swo- 

ich rezydentów, którzy w przyjaznych 

żyli stosunkach /. misyonarzami. 
Wreszcie przybył jako rezydent nie- 

jaki Brochard, zagorzały mason i 

wróg zgromadzeń zakonnyc.i. Zaraz 

od początku swego pobytu poczuł on 

wszystkie swe siły wytężać w tym 

kierunku, aby „króla" wysp skłonić | 
do wygnania Ojców Marystów. Po 

długiem wahaniu „król" podpisał w 

końcu dekret, skazujący misyonarzy 

na banicyę, atoli mieszkańcy wysp 

stanowczo oparli się odjazdowi swo- 

ich dobroczyńców. Wybuchła mała re- 

wolucja, ,.król" wysp walijskich po- 

stradał swój tron. Wtedy przeprowa- 

dził gubernator generalny Nowej Ka-. 

ledonii, protestant, ścisłą indagację 

całej sprawy, a przekonawszy się o 

przyczynie rewolucyi, zażądał odwoła- 

nia Brocharda ze stanowiska rezyden- 

ta. Skoro tenże przybył jednak do Pa- 

ryża, zdołał wpływami loży masoń- 
' 

ekiej na rząd francuski tak pokiero- 

wać, że odwołanie jego cofnięto. Mi- 

nister kolonii Lebrun posłał go z po- 

wrotem do Wallis. Najpierwszym 

wtenczas krokiem Brocharda - była 

proklamacya zaboru wysp. Oznaczało 

to między innemi, że w nowych po- 

siadłościach francuskich można sto- 

sować prawa francuskie, a zatem tak- 

że f>rawo, skierowane przeciw 
' 

kon- 

gregacyi zakonnej. MiSya kwitnąca 
Ojców Marystów ma zniknąć z po- 

wierzchni wysp Walijskich — oto cel 

woinomularzy. Wystarczy proste roz- 

porządzenie, aby dokonać dzieła wy- 

gnania Ojców i zburzyć owoce długo- 

letniej błogiej ich działalności. Oto j 
prawdziwa pobudka aneksyi wysp : 

Walijskich. 

Z katolickiego szkolnictwa wyż-! 
ezego. — Z początkiem nowego roku j 
szkolnego powstanie pod Paryżem w 1 

Neuilly prywatny uniwersytet katoli- : 

cki dla kobiet. Będzie on posiadał 4 

wydziały. Wykłady odbywać się będą 
w godzinach rannych, zakład obficie ; 

zaopatrzony będzie w pomoce nauko- 

we i stanie na poziomie ! 

współczesnej wiedzy. Protektorat nad | 
nim objął kardynał Ainette, do grona 

założycieli należą członkowie Akade- ; 

démit Umiejętności: Lamy, Bazin, i 

Paweł Bourges, hr. de Mun, wielu ka- i 
tolickich senatorów i posłów. Katoli- 

' 

cy oprócz tego posiadają tu już od 6 | 
lat sera. dla nauczycielek, której 
kończącym go słuchaczkom otwiera 

prawo wykładania w liceach. 

Z INDYI. 

Nowe stolice biskupie. — W In- 

dyach powstała nowa prowincyą koś- j 
cielna, której stolicą jest Simla, a su- j 
fraganami biskupstwo Lahore i pre- 

fektura apostolska Kafirystańska i 

Kaszmirska. Prefektura apostolska w 

Radżputana przemieniona została na ; 

dyecezyę. a biskupem jej mianowany 

został Kapucyn O. Caumont. 
W związku z temi faktami pismo 

Oattolic Herald of India opublikowa- 

ło korespondencyę pomiędzy arcybN ; 

skupem Kenealy z Simli i angielskim 

sekretaryatem rządowym w Indyach, 

który podaje w wątpliwości prawo 

katolickich biskupów w kraju do 

przybierania tytułu od swojej rezy- 

dencyi. Autorzy pisma tego powołują 
się na przykład Anglii, gdzie biskup 

nosi tytuł nie miasta, ale dzielnicy 

jego, w której rezyduje: nap. arcybi- 

skup manczesterskl — tytułu sal- 

fordzkiego itd. 

ltijiju w i. loDU meiaium na- 

tolicką w Anglii, Pius IX w miastach 

posiadających biskupów anglikań- 

skich, nadał nowo-kreowanym bisku- 

pom katolickim inne nazwy, by nie 

drażnić Anglikan. Nie była to jed- 
nak reguła ogólna: dowodem tego są 

tytuły biskupie w Birmingham, Ply- 

mouth, Liverpool, Newcastle, Ports- 

mouth i kilka innych, które wszy- 

stkie nie są nazwami przedmieść, ale 
wielkich i znanych miast. Przy krea- 

cyi nowych biskupstw w państwie 

Wielkobrytańskiem Stolica św. trzy- 

ma się rej samej metody i mianuje 
nowe dyecezye od miejsca rezydencji 

biskupiej, z wyjątkiem jeśli Lam jest 

rezydencya biskupa ąnglikańskiego. 
Biurokratyczna szykana rządu indyj- 

skiego nie ma więc żadnej prawnej 

podstawy i nie pociągnie za sobą 

złych następstw, tembardziej, że ka- 

tolicy w Izbie gmin są dość silni, by 

wysadzić wice-króla Indyi, tak samo 

jak katolicy niemieccy wysadzili swe- 

go czasu sekretarza kolonii, gdy ł 

nimi chciał wojować. 

Z NIEMIEC. 
— Wyznanie wiary uczonego. Słyn- 

ny antropolog dr. Rankę, wykładają- 

cy na uniwersytecie monachijskim i 

zaliczany do największych powag w 

świecie przyrodoznawczym, niedawno 

uroczyście obchodzi 50-lecie swojej 
działalności naukowej. W swojem 

przemówieniu, wygłoszonem w dniu 

tym, wyraził się między innemi: 

„Staraniem raojem i dążeniem by- 
ło zawsze wykazać, że nauki przyro- 

dnicze bynajmniej nie prowadzą do 

tego, by człowiek odwrócić się miał 

od ideałów religii i chrześcijaństwa, 
lecz że właśnie w przyrodzie spostrze- 

ga się i widzi ustawiczne działanie po- 

tęgi Boga. od którego wszystko po- 

chodzi". 

Jakże pięknie odbija to wyznanie 

wiary prawdziwego uczonego od teo- 

i»yi, głoszonych przez wielu pseudo- 

badaczy, którzy rozwój nauk przyro- 

dniczych mianują grobem dla religii 

objawionej! 

— Rozkład protestantyzmu. Hasło 

Los von Rom! poczyna ustępować w 

Niemczech nowemu: Loe von Witten- 

berg! 

Od r. 1911 zwolennicy Haeckla, Ost- 

walda 1 Innych „apostołów" wolno- 

myślnego chrystyanizmu uprawiają tu 

agltacyę na rzecz wystąpienia z „na- 

rodowego" kościoła protestanckiego. 
Nowo utworzony komitet „Bezwyzna- j 
niowców" (Konfeesionelose), posia- 

dający w przeszło stu miastach swych 

mężów zaufania, postawił sobie za 

zadanie przygotować masowe wystą- 

pienie z protestanckiego Kościoła. 

Programem tego komitetu jest (we- 

dług Freidenker-Kafender) „zachęcić 
niezliczone szeregi niemieckich mę- 

żów i niewiast, młodzieńców i dzie- 

wic, Którzy wewnętrznie już zerwali 
z Kościołem, do otwartego wyznania 

swych przekonań religijnych". Prócz 

lego komitet pragnie wywalczyć dy- 

sydentom (t. j. występującym z Koś- 

cioła protestanckiego) oraz Ich dzie- 

ciom pełne prawa obywatelskie. 

Celem przygotowania gremialnego 
wyrzeczenia się dotychczasowego wy-1 
znania, mężowie zaufania rzeczonego ; 

komitetu układają w każdem mieście j 
fcpisy osób, które pewnegj dnia gro-1 
madnie ośwlalczyć mają swe wystą-1 
pienie z Kościoła. Mnóstwo profeso- j 
rów uniwersytetu, nauczycieli, leka- 

rzy, sędziów urzędników, handlow- 

ców, artystów, inżynierów i Innych 

przedstawicieli lnteligencyl podpisało 
formularz wystąpienia. Mężowie za- 

ufania sprzedają po 3 fenigi, specyal- 

ne „marki wystąpienia z Kościoła 

państwowego"z odpowiednieml karta- 

mi .,1 \gitymacyjnemr\ Marki te no- 

szą zazwyczaj podobiznę Fryderyka 

II z napisem: „ W moim kraju może 

każdy zbawić się na swój sposób , 

prócz tego zaopatrzone są w znaki 

niemieckich monlstów i wolnomyśli- 

cieli. 

Dzień 31 października 1912 r. był 

pierwszym dniem gremialnego wystą- 

pienia z Kościoła luterańekiego. Pis- 

mo wolnomyślne Freldenker podaje 

liczbę wystąpień na 10.000. Berliner 

Volkszeitung zaś donosi, że w samym 

.Berlinie około 10.000 osób z pomiędzy 

protestantów i żydów zerwało w tym 

dniu z dotychczasowem wyznaniem 

rellgijnem; w Monachium miało ich 

być około 1.000, tyleż na ślązku, a w 

Dreźnie około G40. Cyfry te nie mogą 

zadziwić osób, znających dzisiejszy 

'rozkład Kościoła protestanckiego. 
Z Włoch. 

Z życia organizacyi katolickich. — 

W Rzymie odbyła elę pod przewodni 
ctwem hr. Della Torre zjazd przewo- 

dniczących pięciu wielkich organiza- 

cyi katolickich we Włoszech, których 

zarządy pozostają ze sobą od nieda- 

wna w ścisłym kontakcie l' działają 

solidarnie, obejmując wszystkie waż- 

niejsze dziedziny życia w kraju. Ze- 

brani poświęcili najwięcej uwagi kwe- 

sty! Bzkolnej, oprócz tego zaś posta- 

nowili poddać wyczerpującym bada- 

niom sprawę praw wyborczych ko- 

biet. 

Z Francyl. 
Ze statystyki praktykujących ka 

tolików. — Według obliczeń statysty- 

ka francuskiego, Brival-Gaillarda, Pa- 

ryż, liczący 2,760.339 mieszkańców, 

wi eh gronie posiada 118.000 prakty- 

kujących katolików, czyli stosunek 

wzajemny Inowierców l bezwyzna- 

niowców do katolików wynosi 23:1. 

Ponieważ duchowieństwa parafialne- 

go liczy nadeekwańska stolica 620, 

przeto na każdego z tych księży przy- 

pada po 2000 wiernych. Lecz liczba o 

statnlch jest bardzo nierównomierna: 

w parafii św. Klotyldy przy 15.200 

mieszkańcach wynosi 4.000 głów, w 

parafii św. Tomasza przy 14.000 mie- 

szkańców — 3.600, zaś w parafii 

Najśw. Maryi Panny z Clignaucourt 

przy 93.000 mieszkańców zaledwie 

1.200 wiernych, a w parafii Matki Bo- 

skiej od Krzyża przy 30.000 miesz- , 

kańców — 800 praktykujących kato- 

lików. 

Przedmieścia paryskie, posiadające 
liczne szkoły 1 stowarzyszenia kato- 

lickie, wśród swojej 600.000 ludności 

posiadają 480.000 katolików, uczęsz- 

czająccyh do kościołów. ' 

Cztery największe po Paryżu mla- I 

sta we Francyi ogółem liczą miesz- | 
kańców 4.996.499, a w tem 541.148 

praktykujących katolików, zaś para- 

fie małomiasteczkowe 1 wiejskie przy 

40-mllionowej bez bez mała ludności 

liczą ich 4.250.000. 

Z Nlemleo. 

Polacy w Westfalii. — Ilość Palo- 

ków, zamieszkująccyh obwód przemy- 
słowo fabryczny westfalsko- nadreń- 

3ki, przedstawia się chronologicznie 

|ak następuje: 
W roku 1890 Niemców 3.580.431; 

Polaków 28.391; mówiąccyh po pol- 

sku i niemiecku 2,170. W roku 1900 

Niemców 4.937.916; Polaków 113.869; 

mówiąccyh po polsku i niemiecku 12.· 

20. W roku 1910 Niemców 6.434.101; 

Polaków 247.028; mówiących po pol- 

sku i niemiecku 25.537. 

W ciągu dwudziestu lat ludność 

niemiecka podniosła się nawet nie 

iwukrotnie, liczba ludności polskiej 
tvzrosła blisko dziewięciokrotnie. 
Przeszło ośmiokrotnie wzrosła także 

liczba mówiących po polsku i niemie- 

cku. Niestety, pod względem kościel- 

nym stosunki przedstawiają się zna- 

cznie gorzej, brak wszakże w tym 

względzie dokładnych i szczegóło- 

wych danych. 

Chcesz sprzedać swa stirą real- - 

ość albo kupić nowa? — Podaj o- 

łoszenie do DZIENNIK * CH1CA- c 

JOSKIEGO. Koszt stosunkowo rnalv. C 

·'*::: ... 

. Szkoła Akuszeryi. 
Nauka akuszeryi w ięzyku polskim po- 
e*ugpraw i metod najnowszych Ame- 
>kanakich. Po bliższe szczegóły i wa- 

runki proszę pisać. 

Specyalista w Chorobach Kobiet. 
··7 vrfi«ck «4 nuM 4e 4-t*j uMUdilm. 

Dr. J. F. Kozłowski 
4800 Soutli Ada Street 

CHIC AGO. ILLINOIS ; 

FRANK KLAJD 
8nowit>czy 1 Kontrctiof ClesieM 

Prsyjnuje nowe roboty, przeróbki orez w*xel· ; 
Wie /-ererncTe w z»kres ten wchod/^oe. 

Ceny b»rd7.o umiarkowane 

1361 Noble al., róg Blackhawk uiicj 
Telefon Uariuitrkłt 'J37S 

Największy okręt 
w świecie 

ll I 

Ceny do Hamburga; 
2gą Kajutą — $72.50 

Doskonałe urządzenie, włą- 
czając Parlor Damski, Po- 

kój dla odpoczynku, czy- 
telnią, Pokoje do pisania i 
palenia, duża Jadalnia, gym- 
nazyum i kąpiel. 

3cią Kajutą — $43.00 

Pokoje mają 2 i 4 łóżka i 

miejsca do mycia. Duża, 
obszerna jadalnia, Czytel- 
nia, Pokoje do pisania i pa- 
lenia, Damski Parlor i ką. 
pielnia. 

W międzypokładzie, $37.50 

Usługa w między pokładzie, 
włączając pokoje z 2„ 4 i 6 
łóżkami, jadalnię, pokoje 
do mycia, kąpiele, miejsca 
spacerowe, pralnia, itd. 

Najlepszy pokarm 

Bezpieczna i nadzwyczaj 
i 

przyjemna podróż 

i # 

Pamiętajcie 
Jedyny środek leczniczy 
pawszacfcala izaaay! — Ml lat siyvaayl 

Dra Gliristophera 
Żol^dkówka! 

Ueuwa wazyetkie bóle Żołądkowe, 
leczy nawet zaattrzaie choroby, nie- 

domagania i nieregalyności iolądko- 
wf, powiąk«za apetyt, wytworzą cudo 
woe skutki w chorobach nerkowych: 
— wyraolana w abaolotoej czyatoéci 

panią środków le 
atophe 

wvciqg s około L 
ziół leczniczych. 

Wł iMUłKIIS W / * 

przez kompanią irodków leczniczych 
Dr» Chnstophe-a. Zawiera w eobie 

około OOdu importowanych 

Dra Christophera 
Bitters Company, 

CHICAGO, 1LL. 

924 Noble St. 
Phone Mcnroe 12. 

Żddajcle Dra Cbriatophera Zolt^d. 
kwki we wizyetkich aptekach i aalu- 
nach, a fdy nie motecie dostać na 

miejecti, piazcie wproat do fabryki. 

Cena flaszki wprost $1. 
Koszta przesyłki ponosi Kompania. 

Poasukajemy w kuftdem mieście 
generalnych «centów. 

tav ADdrvae. Pm.. * Joeea Bjaaa. W» 
IV1111 un Lctner. Wloe-pret l Katfcr 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 
27m· ulica i Cottage Grore are. 

UiMt 710 J CIUCĄG^ 

Ozy chcesz ładnie wyglądać/ 
Jeat sprawdzonym faktem, te wlqoej 

Jak polowa cierpień żołądka, aą apowo· 
dowaue zepeuteml tę ba ml. Przyjdźoi· 
• aa, my waa wyleczymy te weayaV 
klok takich dolegliwości, naprawiają} 
waa·· aęby, po najoliezyeh motebnia 

oenaoh i bez Żadnego bólu. 

DR PALMER i NOWY 

... DENTYŚCI... 
845-47 MILWAUKEE AVR? 

BÓG EUTON VBNXB. 

Edward Repsold & Co. 
ŻELASTWO 

GnmMw· roboty i ftrrneajr. Potrzeb) 
dla bwlewniczjcb, narzędzia i piec·. 

Fllla:3972 Miiwmket ave. Virii" «/ 
Cfeway Skhd: 260$· 10 ^WAUKIE AVŁ 

1 DlTtmr bnL TaL InrlBf 

W. Słominska 
|f«5 MilwMk·· A., ChlMi·, 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
Wjnbb chorągwi·, ailandary, odinakl, mm 

(jr, bełła, ploeaącio. itd. ltd. 

Daay «jpUrkewso·. Soboto plan* 
Oimkl po Mim J^joyniih>, 

DrJ.B. ZIELIŃSKI 
DENTYSTA 

•aitoiir ofUowot od Baj raaodo M wUeaovaak 
W Dledtlalf de éaj popołutfalu. 

Proepéci budynek 
1152 N. AiUtil At·., róg Diiiéi 4 

Fokaje 1104111 lu. otok toeuu Orova. 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

«te 414 I 416 MME BANK BUDntt 
Mtlwaok·· 1 Afhlaaé arena··. 

lflM«kinUi łlU THOSfli ULICA. ! 
Mefoa w oluf*t TłJefon ( 
MON ROB «87. HUMBOLDT Sil 

Praktykuj· W wrajretktok Mtłmeh. 
priui/ fint iprtwłcJi kapul ··: ruimnlÉ 

. . L. Piotrowski 
' 

ADWOKAT 

r PwktjrknJe we weayttklch aądach | 

Dfiu 59 Qark ni., nar. Rtadolpfa 
SkéJ 307, 3d« fifłra. TeL Central'7071. 
V· wtorki 1 Czwartki wleczoraajl w błam O*· 

toUMnia. 10*4 *akU alfa». 

Eldnund K. Jarecki 
ADWOKAT 

,t>ąI Clfk «k-,_ . 

Wldt I 
„„ jw **k„ 
f §lf «Orawami aptOkawl 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

69 W. Washington uL, 6te piętro 
• Telefon Ban4elpb 8200 

ieczorem: 9206 Commercial Artnat 
Telefon łouti» Chleje SZ34 1IS19. 

Ja Leczę 
Mężczyzn i Kobiet 

Nie pYtćela zi 

bezskkltczn· 

liczenie, 

Niewyleczony- 
— nit pM. 

CHOROBY MĘŻCZYZN* NerwowoM. 
Utrata slL Nadwerężenie. Zatruole krwi. 
PŁUCA. Astma. Bronchitls. Płuoowe 
choroby napewno wyleczę moją najnow- 
szą metoda. ZATRUCIE KRWI i 
wszystkie choroby skórne, jak Wyrzuty, 
Eczéma, Wrzody, świerzby. Puchlina. 
Przeolaers jece się choroby. CHOROBY 
KOBIECE: Chroniczne i Nerwowe cho- 
roby kobieoe leczę na stałe. 

Egzamioacya i Porada Darmo. 
Przyjdźcie do mego ofisu i pomówcie 

ze mną w zaufaniu. BJoiool· mówM 
do mnie po polska. 
' Ja Wam dam nallepszą 

poradę! 

183 N. Clark ul. 
Pomlfdsy Randolph 1 Lak· ulicami 

CHICAGO, -- 

Godziny: rano do 8 wiec torem. 
Niedziel·, 8 rano do 4 popołudniu 

Kupujcie w tych sklajac!:, które 

głaszajg się w DZIENNIKU CHI- 

AGOSKIM. 

VU 9 ? 919 stóp długi; 98 w średnicy, waży 50,000 ton. 

S *! ii * ! I i Przejeżdza Ocean Atlantyk w 5J4 dniach 
mdjL % iŁ VJ'Am Wyjeżdża z Nowego Yorku w sobotę, dnia 11-go Października, o godzi- 

nie 3ej po południu, i potem co trzy tygodnie. 

Po bliższe szczegóły zgłosić się do: 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
150 W. RANDOLPH UL, CHICAGO, IŁL., 
lub w innych lokalnych agencyach 

Uprzejma us ługa dla wszyst- 

kich pasażerów. Wszystko no- 

woczesze, bezpieczne i wszelkie 

ulepszenia i urzedzehia 


