
W WATYKANIE. 
Jego S w iątobliwosc, szczęśliwie 

izis panujący światu katolickie- 
mu Papież Pius X. czuje się od 

kilku miesięcy doskonale, znosi 

dobrze upały, prowadzi życie spo- 
kojne i pracowite. Codziennie, o- 
koło godziny j-cj rano , odbywa 
przechadzkę po ogrodach waty- 
kańskich, poczem siada w wiel- 
kim fotelu w cieniu drzew i pół 
godziny spędza na czytaniu. Do 

ogrodów ud niedawna dostaje się 
tunelem, łączącym podwórze bel- 
wederskie z ogrodami, przepro- 
wadzanym pud ulic.*), wiodącą do 
muzeów. Ogrodów watykańskich 

N Ojciec S-ty nie lubi; nazywa je 
„ten cmentarz" i odwiedza stosu- 

jąc się więcej do rad i przepisów 
lekarzy, niż do własnej chęci. O- 
koło godziny 8-ej siada do powo- 
zu i udaje się na dziedziniec Ś-go 
Damazego. skąd wraca do swoich 

apartamentów. O godz. 9-ej przyj- 
muje sekretarza stanu, potem zaś 

udziela audyencyi osobom prywa- 

tnym i przyjmuje pielgrzymki 
cbiorowe. 

O stosunkach watykańskich u- 
kazał się niedawno w jednem z 

poważnych czasopism angielskich 
obszerny artykuł, w którym au- 
tor z entuzyazmem mówi o Jego 
>więtobliwosci, kreśląc bardzo 

sympatycznie jego charakterysty- 
kę. Z uwagi, że autorem jest inno- 
wierca. godzi się zapoznać z jego 
relacyą, korą zaczyna od.... Śgo 
Halachiasza O'Morgair. legata a- 

postolskiego Irlandyi. Ś-ty ten 

zmarły w r. 1148. pozostawił pro- 
roctwa o Papieżach, począwszy od 

Celestyna II. Obejmują one 112 

Papieży, po których ma nastąpić 
koniec świata. Owe proroctwa 

stały się przedmiotem wielu dys- 
kusyj : jedni uważają je za au- 

tentyczne dzieło Ś-go Malachia- 
sza. drudzy za zmyślone w póź- 
niejszym czasie; jedni przyznają, 
że zostało napisane z natchnienia 

Bożego, drudzy zas odmawiają 
mu wszelkiej powagi. Kościół o- 

pinii swojej w tej sprawie nie 

wydał. Ponieważ żywot Ś-go ?Ua- 
lachiasza opisał S-ty Bernard, nic 
nie wspominając o proroctwach 
rzeczonych, ta okoliczność zdaje 
*ię wyraźnie przemawiać przeciw- 
ko ich autentyczności. Otóż wy— 
;.ej wspomniany korespondent an- 

gielski taką o tych proroctwach 
podaje wiadomość: 

Przed kilkoma miesiącami jesz- 
cze. dzieje Kościoła katolickiego 
uważały zmarłego w r. 1878 Piu- 

sa IX za sto dziesiątego z kolei 

Papieża; zatem Leon , na- 

stępca jego, zmarły w r. 11)03, był- 

by sto jedenastym, a obecnie pa- 

nujący Pius X. sto dwunastym i 

ostatnim Papieżem, po jego za$ 

zgonie. według przepowiedni 
Ś-go Malachiasza miał się świat 

skończyć. Atoli ubiegłej zimy, 

watykańska Komisy a Historycz 
czna dokonała pewnych zmian w 

dziejach Kościoła, a to na zasa- 

dzie ścisłych danych. Pius X. 

zmiany te dekretem swoim za- 

twierdził. Usunęły one z listy Pa- 

pieży cztery osobistości, miano- 

wicie z okresu burzliwych chwil 

Kościoła, kiedy ó Stolicę Apo- 
stolską dochodziło do srogich 
walk; wówczas rozmaite stronni- 

ctwa popierały każde swego kan- 

I dydata na tron papieski i zdarza- 

ło się. ze jednocześnie zjawiały 
się dwie lub trzy nawet osobisto- 

ści, każda zaś z nich uważała się 
za Papieża. Po usunięciu z listy 
Papieży czterech nazwisk, Pius 

X. jest sto ósmym z kolei Papie- 
żem, więc przepowiedziany przez 
S-go Malachiasza koniec świata 

odwleczony został na długo. 
Zmiana ta pociągnęła za sobą 

inne jeszcze następstwa. Ś-ty Ma- 
lachiasz, przepowiadając Papieży 
dawał każdemu alegoryczne przy- 
domki. będące zarazem charakte- 

rystyką osobistości i jej rządów. 
Mówi naprzykład: ..Dziewięćdzie- 
siąty Papież będzie Mieczem, któ- 

ry porazi wrogów... Dziewięćdzie- 
siąty trzeci — Ofiarą poranku... 
Dziewięćdziesiąty siódmy — 

Światłem z Zachodu... Sto dru- 

gi — Kamieniem wiary.... Sto 

dziesiąty — Krzyżem z krzyżów. 
Sto jedenasty — Światłem w nie- 
bie. ... Sto dwunasty i ostatni — 

Ogniem płonącym. Włosi, których 
szczególnie wszelka tajemniczość 
pociąga, utrzymują, że przepo- 

wiednie Ś-go Malachiasza są isto- 
tnie trafne. Tak naprz. Papież, 
którego on nazwał Wagą sprawie- 
dliwości. działalność swoją zwró- 
cił ku zaprowadzeniu ładu w roz- 

przężonem życiu zakonnem : naz- 

wany Mieczem, rażącym wrogów, 
w rzeczy samej zwalczał wrogów 
Kościoła; nazwany Ofiarą poran- 
ku zmarł niebawem po objęciu 
tronu, t. j. w zaraniu panowania. 
Piusowi IX przypadł przydomek 
— Krzyż z krzyżów ; krzyżem je- 
go była walka z dynasty a sa- 

baudzką, która ma w tarczy her- 

bowej krzyż; walka skończyła 
się. jak wiadomo, upadkiem Pań- 
stwa Kościelnego. Do Piusa X. 
stosowano przydonf.k yzezna-- 

czony przez ś-go Malachiasza dla 

ostatniego Papieża: Ogień płoną- 
cy. Mistycy i ten przydomek u- 

znali za trafny tłumacząc, iż Je- 

go Swietobliwość jest żarliwym 
wyznawcą, płonącym ogniem naj- 
żywszej wiary. 

L" sunięcie z li>ty ogólnej czte- 

rech Papieży, niewłaściwie na niej 
umieszczonych, zmienia dotych- 
czasowy porządek kolejny i spra- 

wia, że przepowiednie Malachia-- 
sza trzeba obecnie d<> innych Pa- 

pieży sosować. Tak tip. przy- 

domek Krzyż z krzyżów należy 

się obecnie nie Piusowi IX. lecz 
temu Papieżowi, który zasiądzie 
na tronie po Piusie X. "Mistyków 
jednak nie zrazi ten zamęt : znaj- 
dy oni dla siebie punkt wyjścia i 

łatwo >ie pogodzą z nowym po- 

rządkiem rzeczy. 
Co się tyczy przydomku Piu- 

sa X. trzeba przyznać, że nadaje 
się on jak nie można lepiej. Całe 

życie Jego Swiętobliwości przed- 
stawia się prawdziwie jakby pło- 
mienna. jasna wspaniała żarli- 

wość. 

Papież Pius X. — opo- 

wiada dalej cytowany innowier- 

ca — urodził się ośmdziesiąt lat 
temu w małem miasteczku Rieze 

pod Treviso. blisko Wenecyi, ja- 
ko syn prostego wieśniaka. Do lat 

dziewięciu — jak wszystkie zresz 

tą dzieci wiejskie — był pastusz- 
kiem. doglądał w polu dobytku 

ojca. W dziewiątym roku znalazł 

się w szkole, gdzie okazał wybit- 
ne zdolności, niezwykłą pilność i 

pracowitość. To mu otworzyło 
wstęp do Seminaryum. W r. 1858 

otrzymuje święcenia kapłańskie i 

niebawem chwalebnie sic wyróż- 
nia. Zostaje rektorem Semina- 

ryum. w kiórtui pobierał nauki 

duchowne, zwraca na siebie uwa- 

gę Papieża Leona XIII, który go 

wynosi naprzód do godności bi- 

>kupa, a następnie mianuje patry- 
archą weneckim i kardynałem. Po 
śmierci Leona XIII. Józef Sarto, 

niegdyś pastuszek wiejski, na 

schyłku dni swoich, zasiada na 

Stolicy Apostolskiej, zostaje pier- 

wszym pomiędzy panującymi. 
W długiem życiu Piusa X.. na- 

wet jego przeciwnicy polityczni, 
nawet najzawziętsi wrogowie ka- 

tolicyzmu i duchowieństwa kato- 

lickiego nie mogą znalcść naj- 
mniejszej skazy. Jest to dusza 

kryształowo czysta, serce tiajszla- 
chetniejsze. Od dzieciństwa do 

sędziwej starości jest uosobieniem 

szlachetnego truduj nigdy nie 

zmieniał sztandaru, nie zbaczał na 

włos nawet z raz obranej drogi. 
Wszystkie siły, wszystkie zdolno- 
ści swoje poświęcał nie dla inte- 

resów własnych, lecz dla sprawy, 
którą podjął i której służy z ca- 

łym zapałem: sprawy Chrystuso- 
wej. 
Charakterystyczncm jest na- 

stępujące zdarzenie. Ks. Józef 
Sarto po dwakroć wymawiał się 
od przyjęcia dotsojeństwa bisku- 

piego, tłómaczac się, iż nic zasłu- 

guje na takie wywyższenie: przy- 
jął nominacyę dopiero ulegając 
formalnemu nakazowi ówczesne- 

go Papieża. Kandydatury swojej 
na Papieża ani myślał przedsta- 
wiać. a kiedy inni umieścili go na 
liście kandydatów, stanowczo o- 

pierał się emu, motywując swój 
t opór brakiem sił i zdolności do 

kierowania nawą piotrową w tak 

trudnych i ciężkich dla Kościoła 

katolickiego czasach. 
— Jam prostak, wiejski ksieży- 

na. nie dla mnie Stolica Apostol- 
ska — mówił. — Wybierzcie od- 

powiednio wykształconego, uzdol- 

nionego i zasłużonego. 
Lus jednak inaczej zrządził i 

patryarcha Wenecyi. Józef Sarto, 

ubjąl rządy papieskie jaku Pius X. 
Panuwanie jego przypadło w 

rzeczy samej w chwili dla katoli- 

cyznui krytycznej. Wspaniały 
gmach Kościoła, istniejący ud lat 

j.oco, acz niewzruszony i niepo- 
żytjr jednak wymaga pewnych 
przystosowań du zmienionych 
warunków życia. Reforma niektó- 

rych instytucyj kościelnych, re-- 

wizya kanonów katolickich jest 
konieczną. 1'znawali to poprzedni 
cv Piusa X. zwłaszcza genialny 
Leon XIII, który też dzieło re- 

form rozpoczął, Lecz Pius X. po- 
mimo niepospolitych zalet swo- 

ich, nie posiada zdolności refor- 
matora i odnowiciela. Je<t on 11- 

rodzonym konserwatystą, ochra- 

niającym wszystko,co istnieje, co 

stworzyli jegu poprzednicy, nie- 

wdającym się w analizy krytycz- 
ne, w ocenę przeszłości. Przyjmu- 
je on przeszłość z całym jej in- 

wentarzem. nie pozwalając jej 
naruszyć ani na jotę. 

Pius X. nie jest w rządach 
swoich szczęśliwy. Ciesząc się po- 
wszechnie najglębszem uznaniem 

jako człowiek bez skazy i zmazy, 

jako wyznawca i obrońca wiary 
świętej, nie posiada warunków, 

któreby mu wyrobiły szeroką po- 
pularność w zakresie politycznym 
i społecznym.· Wstąpił na tron po 

jednym z najznakomitszych dy- 
plomatów świata, Leonie XIII, 

który umiał po mistrzowsku la- 

wirować wśród raf podwodnych. 
Xie będąc wcale dyplomatą, Pius 

X. zaostrzył i bez tego już naprę- 
żone stosunki z rządami państw, 

posiadających wśród swoich pod- 
danych miliony katolików. Leon 

XIII był zwolennikiem majesta- 
tu, wspaniałego ceremoniału. 

Pius X. nienawidzi wszelkiej wy- 
stawności, marzy o prostocie ży- 
cia Papieży z pierwszego okresu 

chrześcijaństwa, kiedy następcy 

£-go Piotra przebiegali ulice Rzy- 
mu z laską pielgrzymią. Ta skro- 
mność Jego świetobliwości. zami- 
łowanie prostoty, nie podoba się 
utoczeniu, nawykłemu do innych 
trądy cvi. 

Pius X. nadto, będąc sam ewan- 

gelicznie skromnym, ograniczając 
się do minimum w potrzebach i 

wymaganiach syoich, będąc nad- 
to niesłychanie pracowitym, żąda 
też. aby podwładni jego również 

skromne i pracowite pędzili życie. 
Tymczasem w otoczeniu jego 

. . . 

znajduje się wielu prawdziwych 
książąt Kościoła, pochodzących z 

najznakomitszych rodzin arysto- 

kracyi, noszących świetne nazwi- 

ska, przyzwyczajonych od koleb- 
ki do monarszego blasku i maje- 
statu. Tych zwłaszcza razi skro- 
mność i wymaganie Piusa X. 
Wreszcie Jego świętobliwość 

był ongi przez czas długi kapła- 
nem wiejskim, poznał wtedy nę- 
dzę ludu i jego potrzeby, odtąd 
też miłosierdzie stało się jego dru- 

gą naturą. Już wówczas organi- 
zował ochrony, przytułki, szkoły, 
szpitale i t. p., poświęcając na ten 
cel nietylko swoje, ale i kościelne 

dochody. Zostawszy Papieżem 
nie zaprzestał szlachetnej działal- 
ności i żąda. aby duchowieństwo 

wstępowało również w jego śla- 

dy. To także nic wszystkim się 

podoba. 

Ogółem biorąc, Pius X. jako po 
lityk, nie podbił świata, nie zje- 
dnał sobie popularności; nato- 

miast świat cały schylił z czcią i 

uznaniem przed nim czoło, jako 
przed Najwyższym Kapłanem 

wielkiej świętobliwości, jako 
przed najżarliwszym z wyznaw- 
ców, jako przed uosobieniem pra- 
wości. szlachetności i wszystkich 
cnót ewangelicznych. 
Taki portret Ojca Ś-go daje 

nam inno wiercą. W słowach jego 
brzmi zachwyt i uwielbienie szcze 

re i bezwzględne. Przyszły bio- 

graf Piusa X. nie pominie tak 

wdzięcznego i znamiennego ma-] 
teryału. 

Z Konstantynopola. 
(Korespondencya Gazety Koś- i 

cielnej). 

Mamy więc pokój niby już pra- ! 

wic zawarty, ale taki. który wła- 

ściwie nic zadowala nikogo. Na- 

dzieja. że wskutek wojny bałkań- 

żgłtcDya1 .JóO,- ścmbfw 

skiej półwysep ten uwolni się od 

wpływu rosyjskiego, spełniła się 

tylko częściowo, ale dopiero przy- 
szłość okaże, o ile można tu nio-1 

wic o zwycięstwie Zachodu nad 

Wschodem. 

Żywioł turecki wyparty jest zu- 

pełnie z Macedonii, ale w 1 urcyi 

zajmuje on na nowo utracone już 
stanow iska. Bułgarzy zbłądzili fa- 

talnie przez to. że w świeżo zdoby 

tych obszarach poczynali sobie 

tak despotycznie i gwałtownie. 
Zamiast pozyskać sobie nowych 

poddanych życzliwością i spra- 

wiedliwością, jak czynią wszyscy 
rpzumniejsi zdobywcy, umieli 

Bułgarzy tylko budzić nienawiść 

przeciwko sobie u wszystkich: 

prześladowali i dręczyli Greków i 

'J urków, krępowali swobodę ich 

ruchów, zamykali kościoły i szko- 

ły, tamowali handel i przemysł, 
zabierali mienie ludności. 

Mieszkańcy Trący i powitali 
— 

bez różnicy narodowości 
— Buł- 

garów jako wybawicieli z pod 

jarzma tureckiego i pomagali im 

jak mogli, w posuwaniu się na- 

przód. Ale już za kilka tygodni 
odczuli różnicę w porównaniu z 

rządami tureckimi, za którymi 
też zaczęli tęsknić, jako za mniej- 
szem złem. Sympatyi dla siebie 

nie pozyskali Bułgarzy u nikogo 
w Tracyi, z wyjątkiem garstki 
Ormian. 

Turcy zaś posunęli się po za 

granicę Knos-Midla, wytkniętą 
przez konferencyę pokojową lon- 

dyńską, rzekomo dla ochrony Ma- 

hometan przed prześladowaniem 
Bułgarów, ale przytem sami do- 

puszcali się niesłychanych gwał- 
tów na Bułgarach i Ormianach. 

W okolicy Adryanopola wymor- 
dowali prawie wszystkich Bułga- 
rów katolików, równic jak mie- 

szkających w Macedonii, w Ku- 

kusz i okolicy. Dwaj biskupi Buł- 

garów, zjednoczonych z Rzymem 
z których jeden rezyduje w A- 

dryanopolu a drugi w Salonikach, 
stracili w ten sposób największą 
część swojej owczarni. Ogromne 

szkody ponieśli Asumpcyoniści 
francuscy, którzy tam utrzymy- 

wali misye. Także z Bułgarów 
prawosławnych zostało prawdo- 
podobnie niewielu przy życiu. 

Narody bałkańskie wzbiły się w 

dumę z powodu niespodziewa- 
nych swych zwycięstw. Znana od 

dawna ich nietolerancya religijna 

spotęguje się teraz jeszcze bar- 

dziej. Katolicy albańscy, którzy 
teraz dostali się pod panowanie 
Serbii, potrzebują obecnie jelcze 
daleko bardziej opieki Austryi 
niż dawniej, bo cnota tolerancyi 
kwitnie więcej u Turków niż u 

Serków, którzy, jak się zdaje, nie 
myślą poważnie o konkordacie z 

Rzymem. 
Bułgarzy są przygotowani na to 

że stracą owoce całej swojej 40 
letniej działalności w Macedonii 
na polu szkolnem i kościclnern. 

Przy układach pokojowych w Bu- 
kareszcie żądali ich wysłańcy, że- 

by Bułgarom macedońskim przy- 
znano swobodę religijną, ale te- 

mu sprzeciwili się stanowczo re- 

prezentanci rządu serbskiego, co 
każe przewidywać, że ten będzie 
chciał zniweczyć całą organizacyę 
kościelną i szkolną Bułgarów tam 

tejszych. Byłoby to ciężkim cio- 

sem dła cgzarchatu bułgarskiego. 
Jk donoszą z Sofii, udzielono 

stamtąd już w czasie wojny mię- 

dzy Serbiąa Bułgaryą o Macedo- 

nię Bułgarom macedońskim rady, 
żeby przeszli na katolicyzm, gdy- 
by dostali się pod władzę Serbów 
i żeby uciekli się pod protektorat 
Austryi lub Francyi. Byłoby to 

ogromnym zyskiem dla sprawy 

katolickiej na Bałkanie, gdyby ta 
unia przyszła do skutku, ale nie- 

stety niema na to wielkich wido- 

ków. 

Szczególniejszej opieki potrze- 
bują także Albańczycy katoliccy, 
którzy stali się poddanymi Czar- 

nogóry, tę jednak krępuje kon- 
trakt z Rzymem a nadto czuwa 

nad swoimi arcybiskup w Anti- 

wari. 

Co się tyczy niepodległej Al- 

banii, byłoby wielkim błędem, 

gdyby jej księciem został protes- 
tant. Niektóre mocarstwa a przed 
innemi Włochy proponują wy- 
bór protestanta, podając za po- 

wód, żc on będzie bezstronny. Ale 
i , 

·* 

książę protestant nie znalazłby 

poparcia u żadnego ze szczepów 
albańskich. Austrya, która stwo- 

rzyła Albanię, powinna wszelkie- 
mi siłami dążyć do wyboru księ- 
cia katolika. 

Grecy będą tak samo jak Ser- 

bowie pracowali nad wynarodo- 
wieniem Słowian macedońskich. 

Zarzucali oni okrucieństwa Buł- 

garom, ale sami nie postępowali 
lepiej, jak stwierdzają misyona- 
rze katoliccy w Macedonii. 

2-go bm., przybyli tu delegaci 

bułgarscy fila przeprowadzenia u- 
kładów pokojowych z Turcyą. 

Młodoturcy żądają koniecznie, że- 

by Bułgarya zrzekła się Adrya- 

nopola i Kirklissy i odstąpiła im 

kilku ważnych dla strategii punk- 
tów na prawym brzegu Maricy, 

jak Dcmotika, Sufflis i Ortakój. 

Bułgarzy znajdują się w położe- 
niu bardzo trudnem, ale mocarst- 

wa europejskie czuwają nad tern, 

żeby im Turcy nie nałożyli wa- 

runków zbyt niekorzystnych. Am- 

basadorzy austryaeki i rosyjski o- 

trzymali od swoich rządów w tej 

sprawie instrukeye jednakowej 
treści. 

Także między Grecyą a Tur- 

cyą muszą bj-ć jeszcze wielkie 

przeciwieństwa wyrównane, za- 

nim pokój może być podpisany. 
Grecy żądają miedzy innemi wszy 
stkich wyspArchipelagu i uznania 

protektoratu swego >nad patryar- 
cliatem ekumenicznym w Kon- 

stantynopolu, o czem Turcy nie 

clicą nawet słuchać. Dopóki jed- 
nak pokój nie będzie zawarty, nie 

chcą Grecy wydać zabranych do 
niewoli 70,000 jeńców tureckich. 
Za to nic już nic stoi na prze- 

szkodzie podpisaniu pokoju po- 
między Turcyą a Serbią i Czar- 

nogórą. ale nikt nie może zarę- 

czyć. że nie przyjdzie jeszcze 
wnet do nowych zatargów. 

G. Herit. 

Hodowla nadkobiety. 

, 
Nic wiadomo jeszcze, kiedy zo- j 

stanie urzeczywistniony ideał 

Nietzschego — nadczłowiek. 

Tymczasem jednak dzięki amery- 
kanom oczywiście, tylko kilka już 
lat dzieli nas od chwili, kiedy zie- 
mia posiędzie żywą rzeczywistą 
nadkobietę. Przynajmniej takie- 

go jest zdania grono dyrektorów 
i wychowawców jednego z ame- 

rykańskich kolegiów z Bryn 
M auro, którzy zamierzają osięg- 
nąć ten rezultat za pomocą odpo- 
wiedniego systemu wychowania. 
W tym celu dyrekeya tego ko-'1 

legium już wybrała kilkanaście 

dziewcząt w wieku od lat 10 do 

12 — zdrowych, inteligentnych i 

doskonałych pod względem fizy- 
cznym. Dziewczęta tę będą wy- 
chowywane w przeciągu lat 7 

we wzorowej szkole na świeżem 

otwartem powietrzu. Latem i zi- 

mą będą one uczyć się i bawić tyl- 
ko pod gołem niebem ; zimą je- 

dynie pod pewnego rodzaju we- 

randą otwartą, ubrane po eskimo- 
sku. Pierwsze lata będą się uczyć 
tylko gimnastyki i języków; an- 

gielskiego. francuskiego i niemie- 

ckiego; później malarstwa, rzeź- 

by muzyki i tańców. Po ukończe- 

niu 17 r. życia przyszłe wzorowe 

kobiety przejdą na kurs wyższy, 

gdzie otrzymają wykształcenie 
klasyczne. Po skończeniu tego 

kursu najlepsza uczenica będzie 
mianowana „nadkobietą" i o- 

trzyma stypendyum 12.500 fr. ro- 
cznie. Xa jak długo — nie wia- 

domo: o tern bowiem, czy „nad- 

kobietą" ma wyjść za mąż i czy 
posiadacz tego skarbu otrzyma 

jeszcze 12.500 fr. rocznie, jako 

premiuni projekt nic nie mówi. 

Eksperyment to iście amery- 

kański. Gdyby żył Xitzschc, mo- 

żnaby przypuścić, że to figiel na 
złość jemu. który niemal wyłą- 
czał kobiety z człowieczeństwa. 

W każdym razie czekajmy na wy- 
niki. 

Oszczędźcie Pieniędzy 
Każda rodzina może oszczędzić 50c ty- 

godniowo, czyli $25.00 rocznie. I co więcej 
otrzymać co jest najlepsze jeżeli kupicie z 

Bankes składu. 
Najlepsza kawa (niema lepszej nigdzie), funt. .26c 

Najlepsza Santos kawa (30c gatunek), funt 22c 

Dobra Peaberry kawa, funt 22c 

Wyborna Santos (wszędzie 25c), u nas 19c 

Dobra kawa (nietlucz. ziarna, silna i dobra) ft.. .17c 

Najlepsze śmietankowe masło Xłc 

Czyste masło, dobre do użytku stołowego .... 3()c 

Herbata, różne gatunki, wszędzie (H)t\ po 40c 

Najlepszy japoński ryż, 8c gatunek 5^c 
Najlepsze kakao na śniadanie, niema lep. % ft. 12c 

WEST SI DE 
STORES 

1044 W. Chicago ave 

1367 Milwaukee ave. 

0064 Milwaukee ave. 

1024 Milwaukee ave. 

ll) W. ort h · ave. 

1317 S. Hiilsted-sŁ. 

33 S Ha sied st. 

IJSJ6 Blue IsiaaJ ave. 

I6M w. »th-et. 

310? W. «d »t. 
|UT7S. Halsied · si. 

300 W. Madison et. 

ll MtdJkOQ »t S. A»hlaod ave. 

ORT H SIDE 

406 W. Division st. 

720 W. North ave. 

2642 Lincoln ave. 

3244 Lincoln · ave. 

3413 N. Clark st. 

SOUTH SIDE 

3U3* Wentworth a*e 

Gwarantuje Kupującemu 
Gdybyśmy 

nie patrzyli w przyszłość .i gdybyśmy nie 
dbali o to co wy lub inni będą o nas myśleli, mogli- 
byśmy sprzedawać motory i inne maszyny o wiele 

taniej, ale wtenczas nie moglibyśmy sprzedać I HC gatunku. 
Wnet 

usłyszelibyśmy wyzywania i wymyślania, przez co bardzo prędko 
I H C motory straciłyby rynek zbytu. „ 

I H C motory trzymają ze wszystkiem co jest w przeciwieńtwie 
do takiej polisy. I H C sposób budowania motorów ma zawsze na 

względzie korzyść i szacunek dla amerykańskiego farmera 
— i do- 

tąd pracują nasze motory przez wiele lat z wielkiem powodzeniem. 
Handlarz, który sprzecfa wam I H C motor, z którego będziecie w 
zupełności zadowoleni, spodziev?a się w przyszłości zrobić przecież 
więcej biznesu z wami. Kupujący 

I H C Olejowy i Gazowy Motor 
kupuje razem z nim poręczenie i bezpieczeństwo. Zyska jeszcze re* 

putacyę i s>z cunek na wielo lat rzetelnego i sumiennego traktowa* 
n'a go przez nas przy kupowaniu wszystkich I HC maszyn. 

Wie on 

dobrze, że jest to najlepsze kupno, ponieważ taki motor można za- 

ntóaować do różnycn usług na farmie -- do pumpowania, piłowania 
drzewa, pędzenia małego szapu rcperacyjnego, obracania kamienia 

do torzenia, pędzenia maszyny mleczarskiej, i t. d. Wie on że od- 

powiedzialnym za jego wytrzymałość jest IHC tak długo, dopóki 

tylko ten motor będzie w użyciu na jego farmie. 

Kupcie sobie odrazu jeden z większych motorów którego 
może- 

cie użyć do cięższych robót. Jeśli to btjd'.ie IHC motor to wytrzy- 

ma wam na długi czas. Robota na farihie pomnaża się z każdym 
dniem. Kupiwszy teraz większy motor niż potrzebujecie,możecie za 

pięć lat, co jest bardzo podobnem 
— zaoszczędzić sobie wydatek na 

drugi. Gdy kupicie motor o takiej sile, ż* będzie mógł wykonywać 
wasze roboty, i — gdy będziecie obchodzić się z nim prawidłowo, 
nic przeciążając go rozpędem nad siły, dodacie 

mu na wiele lat wię- 
coj wytrzymałości. Lepiej kupić większy motor i być pewnym na 

jego siłę. 
* 

IHC motory operuje się za pomocą gazu, g zoliny, naftj, kero- 
syny, distillate \ alkoholu. Siła ich waha się pomiędzy 1 do oOkoni. 

Styl budowy jest prostopadły, poziomy, przenośny, stały, skidded i 

chłodzący wodą i powietrzem. Siła olejowych motorów, służących 
do orki, młócki, i t. d., waha się pomiędzy 6 — 12 do 30 — 60 koni. 

Popatrzcie się na taki IHC motor u waszego lokalnego han- 

dlarza. Dowiedźcie się od niego co taki motor może zrobić dla w as, 
albo piszcie po katalogi do 

llnternational Hamster Company of America/ 
(Incorporated) 

1 

Chic·"'* USA 
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25 ctw w aptekach. 
' 

Wahajowki ubycia po | 
napir ane w paczce. 

Jeżeli nie możecie dostać' u aptekarza, płszrii 
do F. Ad. Kiehtcr & Co., 74-*0 WashintJD Ht. 

New York City. 

Potrzeby Plumbiarskie 
po cenach hartownych. 

Epr;e<ta]emy każdemu po hnitowm) tesla. 

LEVINTBAL PLDMBIN6 SUPPL CO., 
1687 W. IUvUIob al., ur. MMtUitld »* 

Wszystkie choroby męskie, kobiece I 

dziecięce leczvmy absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN BEZPŁATNEJ 
KLINICE i DYSPENSARYI 

Prxenroir#dill» alę pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Godziny: rano 9 do 12: w poł. od S do 6 i od 
do wleaa. W niedzieli od 10 do 1 oooołudnia 

FRANK KLAJDA 
Budowniczy I Konlraklor Ciesielski 

Przyjmuje nowe roboty, przeróbki oraz wsieW 
kie reperacye w zaUres ten wchodz^oe. 

Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble ul., róg Biackhawk uliej 
Telefon ilaymiirket 8*73 

Szkoła Akuszeryi. 
Nauka akuszeryi w języku polskim po· 
^iug praw i metod najnowszych Aihe« 

i· y kańskich. Po bliższe szczegóły i wa- 
runki proszę pisać. 

Specyalista w Chorobach Kobiet. 
Seddar pnyjfcia ad 19-t<j rui i» 4-t«j popola4nia. 

Dr. iJ. F. Kozłowski 
4800 South Ad» Street 

CHICAGO. ILLINOIS 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekan I Chirurg 

W NoUt oL Tel. Monroe 1664 
Specjalnie we wsiyetkiofc choro lach m>%· 
•tyzn, kobiet I dzieci. Jeiell wu tnul nie aleo<| 

pr/.yjdiicto do mol·. 
©odxlny ofieowe do O rano, od 1 do 9 wieczorna. 

f*mt*»*teei»uwatyd numer dooa I wnjim 
^ .arMtdoflOeA. 

Dr. Jos. Welfeld 
Praktyka ograniczona do chorób 

skórnych i moczowych, 

MĘŻCZYZN i DAM 
ekoj· 1208-1210, Republic Budynek, 209 S. Siali ul 

iodz. 12 do wieczorem. Bano tylko za poprz e 
dniem zawiadomieniem. 

Telefony: Harrison 753 i Harrison 7537. 

Dr. J. B. ZIELIŃSKI 
DENTYSTA 

Mila; ofieowe: od Bej rano do 8eJ wleosore^ 
W nledzlelf do 4eJ popołudniu. 

Prospect budynek 

1152 N. Ashland Are., róg Dtmo· dk 
Pokoje 110-SU i SIŁ obok teatru Crowa. 

W. Słominska 
||«0 Milwaukee Ar*,., 

Chicago, a 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
Wyrabia chorątrwle, eatandary, odadUL, aeea· 

Ir, barta, plączecie, ltd. itd. 

bar u irłar kowana. Robo U płerwaaarmfda* 
OdiMkl ftłedaoeaeal* po Uo jak popnudaiat 

Listy z Podróży 
11 · 

po ziemiach polskich 
i do Ziemi Świętej 

w roku 1908 

Ks. Fr. Gordona, C. R. 

Poprawiona odbitka g 
Dtienollta Chlrairoakteffo 
i wzbogacona llctneml i· 
llustracv^m!. 

TOM I. obejmuje podróż z Chi- 

cago aż do Jaffy 1 zawiera 244 o- 

pieów 1 102 iliustracye. Pomiędzy 
inuemi znajdują się tam opisy Ber- 
lina, Warszawy, Częstochowy, 
Krakowa, Poznanlą, Gniezna, By· 
poszczy, Polskiego Koronowa, 
Wiednia, Kahlenbergu, Rzymu, 
Neapolu, Aleksandry i, Kairu, itd. 
Stron 222. 

TOM II. obejmuje podróż od 
przybycia do Jaffy aż do wyjazda 
z Jerozolimy i zawiera razea 815 
opisów i 66 iUuatracyl. Ni szcze- 
gólną uwagę zasługuj· opla Jero- 
zolimy 1 miejsc świętych w Jero- 
zolimie, itl. Stron 217. 

TOM III. obejmuje podróż od 
wyjazdu z Jerozolimy aż do po 
wrotu do Chicngo 1 zawiera 87 o- 

p'sw l 68 iUustracyi. Pomiędzy 
innymi znajdują się tam opisy 
Nazaretu, Damaszku, Baalbek, 
Beyrout, Konstantynopola, itd. 
Stron 158. 

Wszystkie trr.y tomy oprawne w 
jedną książkę kosztują 

tylko $1 
s opłatą prstsylki p«cstą $1.18. 

%. 
" 

Nabyd można w admlnlstrscyl 

Dziennika Chicagoskiego 
1455-1457 West Division ulica 

CHICAGO, 1ŁL 
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