
(Własna Korcspondencya ..Dziennika Xhica£oskisgo.") 

Dawno nic pisałem bardzo mi 

to przykro, a'-c nic mogłem pisać 

głownie z iegJ powodu, że byliś- 

my odcięci z okazy i wojny, 
oc! 

- świata :4tKirciniiera bowiem wyda- 
(lawa'o mi ?ię pisanie, gdyby na 

granicy jeri.^kiej czy rumuńskiej 
list zost > zatrzymany i może zm- 

szc.o y : a nawet zdaje mi się ze 

jejna z i o przednich korcsponden- 
cyi : :e dos^ła^ 

i * ) V ' vi liC Wam kilka wai- 

11} .h i cic a.vych wiadomości: 

r:. ! : ! : cmi o przedostaniu się 
> . naszyć ii Ojców adry- 

\\] !·..·*.-vi.· >, X. J. Garufalowa, do 

Ikifcar i. który z zakładu adry- 
v -l· k'ego 

* 

XX. £ martwy oh- 

*T:: 
* w przyprowadził ze sol*ą 

trzyj'ic-tu kilku ukrytych tam 

rzwl turnami bulgarów pocho- 
c.ą-ych głównie z Filip;f>polu i 

e Sofii: a z Konstantynopola 
t .'!i/o ojciec wybawił z istnej nie- 
woli tareckiej 1 greckiej przeszło 
400 osób, złożonych głownię z 

s« 
' iet, dzieci i starców, którzy po 

*; :n rdowaniu wszystkich męż- 
czyzn w sile wieku i po spaleniu 
ich domów przybyli ;io Konstan- 

tynopola i byli wystawieni ,\a 

śmierć głod »\vą albo na zamordo- 
wanie aibo nareszcie na poturcz:- 

nie, lub zgrcczenie. 
Nasza Bułgarya przez zazdrość 

i chciwość otaczających ją państw 
i narodów, a najprawdopodobnej 
i dalszych, przeważnie Rosy i, ty- 
ła zmuszona złożyć broń jako 
zwyciężona: ae tylko przez nie- 

sprawiedliwe i nieszlachetne obt i- 
ście· się z nią dwie-trzecie s^si*- 

dek, które nic wspólnego nie 

miały z jej słuszna rozprawę ze 

Serbią i Grecyą. Bułgarya wi;c 

materyalnie rozszarpana i poni- 

żona, moralnie nad wszystkimi 
jej niby wyciczcami góruje, bo 

w całej nieszczęśliwej drugiej 
wojnie od początku do końca 

szlachetnie sobie postpowaia ; a 

może i za wiele szlachetnie i ća- 

tego przez innych w taką prze- 
paść została strącona. 

Powracający obecnie z wojry 
żołnierze nasi znajomi i parafi- 
nie szczerze zeznają że tyko ja- 
kieś dla nich, rzecz jasna, niezna- 
ne knowania były przyczyą 
nieraz zostały udaremnione ich 

zwycięstwa nad Serbami i Greka- 

mi. przez to jedynie, że w chw:!i 
największego powodzenia armi^ 

bułgarską odwoływano do odwro- 

stwach się, ale o zgangrenowaniu! 
ich ludziej natury, w której 'ani 

; jednej żyłki sziadhetnej już niema 
ani jednej żyłki współczucia i 

(litości nad człowiekiem bułgar--; 
! skiego powodzenia. Tymczasem 
j ułgarzy opiekują się grekami 
jak swoimi, którzy przed turkicm 
z adryandpolskiego uciekli. T.u w 

Starej Zagorze jest kilka rodzin ; 

greckich zbiegłych, które równą i 

otaczane są opieka jak bułgarskie. 
Xie wątpię, że powoli świat się 
iowie i przekona, że Bułgarzy po- 
twornie zostali przez Greków o- 

czernicni, bo to im było potrzeb- 
ne, abv prze oczernianie i przez 

podła woinę jaik najwięcej zaro-| 
oili. I rzeczywiście, w niepojęty: 
sposób Grecy jak najwięcej na. 

becnej wojnie skorzystali, wie—1 

cej nawet niż Serbowie, choć ci 
! y li przeważającym żywiołem ; 
wojennym, choć c'i w pierwszym, 
rzędzie wojnę z Bułgarami pro-| 
wadzili* 

Szuftając winowajcy i winy tej 

^drugiej wojny, herbów należy li- 

znąć winowajcami w całem te:o 
słowa znaczeniu. Pod tym wzglę- 
dem jakże wiele popełniono błę- 
dów w opinii publicznej i w pra-i 
sic ! Gdvby tych błędów nic popeł-j 
n ion o może "by i do wojny r.ie bv- 

Io przyszło, bo w ręku pra^y jest| 
wielka si'a do odwrócenia róż-i 

nych nieszczęść społecznych. 
O O O 

, 
! 

Po powrocie żołnierzy z po^a j 
; walki w mieście naszem jako Uż.j 

i w innych często sn wypadki \ 
'choleryczne. Do rozwoju tej ni·- 

bezpiecznej choroby przyczynia--; 
ją się zbiegowie z Turcy i, któ— ; 

I rych w każdem mieście jest j.o 

kilka i kilkanaście tysięcy (w Sta- 

ej Zagorze 3 ty?.), a którzy n.e ! 

[mając odpowiedniego mieszkania' 
i pożywienia, nic dziwnego, zc: 

I 
?atwo na chorobę za badają. Do— ; 

cychczas ci politowania godni lu- 
| dzie mieszkają po szkołach; ale. 

ibaidzo znaczna icii część mieszka 
na placach pod gołem niebem, 

mając za cale mieszkanie wóz, m-j 
kryty rogożą algo płótnem. Po-i 

łożenie tych nieszczęśliwych teai* 
' 

jest nicznośniejsze, że prawie odj 
j samego ich przybycia t. j. od j 
! iO — 23 lipca deszcz co drugi i | 
j trzeci dzień pada i to blisko ule- 

wny. Tak dżystc: o lata tu oddaw- 
na me pamiętaja. Miócenie zbo- 

ża, które-sie tu odbywa na 

się wieś już nie powróci do Buł- 

gąryi. / 
. 

•Dobrzy to sa Indzie; religijni i 

poczciwi. Znać, że troskliwe ode- 

brali wychowanie, w swej rodzin- 

nej parafii. Zresztą pięćdziesiąt 
lt (w sam raz tego roku) kato- 

lickiej opieki nad nimi to "ie ma- 

ły czas, w tórym mieli sposob- 
ność przekształcić się na innych 
ludzi : pobożnych, szczerych, cier- 
pliwych itp. Ponieważ teraz place 
i pola będą bardzo tanie, mamy 
zamiar zakupić jaki wieki kawał 

gruntu, w pobliżu miasta, pobu- 
dować im tam domki i utworzyć 
z nich osadę czysto katolicka. W 

.utej^ych miejscach..domy budu- 

ją w bardzo tani sposób t. j. z 

cegieł surówek, zrobionych ze 

•zwykłej ziemi, z jrzymieszką sło- 

my, ztaruej na drobno podczas 
młócenia. Tylko jedno pokrycie 
domu'jest dość kosztowne z powo 

du, że drewniany materyał w o- 
s tal u im czasie znacznie podrożał ;j 
również jest droga blacha i d:i- ; 

";.ch' wki. Ale przypuszczam, żej 
za tysiąc franków (200 doi.) mo-j 
żna zbudować wielki dom o kilku1 

l 

>b sz er ny c h s t a c'y a cli. 

Jak poprzcunio wspomińałeni, ! 

w Buigaryi bardzo wicie się mu- ; 
wi o koniecznu <ci połączenia się 
z Kościołem katolickim, u głow- 
nie w tych miejscach, które, ku i 

wielkiemu nieszczęściu 15ulgaryi, 
\ opadi v pod Serbów i Greków.! 

Przez unię bowiem z kościołem 

katolickim Bułgarzy widzą, swoje 
ocalenie narodowe. i to dow«.'l 

jak koéi katolicki jest dobrym j 
i pożytecznym dla wszystkich' i 

poj każdym wzglądem.,Serbowie 
zaś, pod władzą których znajduje; 
się wielka ilo^ć Bułgarów, widząc 
jasno, że z Bułgarami nie mogli-1 
bv zrobić, co zamierzają t. j. wy-1 
jiarodowić ich. gdyby oni pozo- 
stali po dawnemu obcy dla ko—j 
ticioa katolickiego, stawiają hij 
wieikie przeszkody w urzeczywi-· 
stnieniu zamiaru przyjęcia unii. 

W tej sprawie oto co pisze dzień-> 
ntk biHgarski ,,Utro" w artykule, 
pod tvtn'cm; „Bitolczanie przy—' 
jęli utnę". „Z ofieyalnego żródh 
dowiadujemy się, że o1;cło 200 » 

bułgarskich rodzin w Bitołi by'y 
zmuszone ogłosić się za unistów j 
w celu uniknięcia prześladowania 
ze strony serbskich władz, któ— ( 

re na wszelki sposób chciały je' 
•;r>serbić, i te rodziny od tygodnia! 

Przedstawiciele mocarstw w Konstantynopolu. 
LU 

U:, ijjły prezydent ministre v* 

Liant w, rusofil, jakiego podobno 
trudno -zukać drugiego w Bułga- 
ryi, był tem nieszczęśliwcu! na- 

rzędziem udareniniająccm zwy- 

cięstwo 1'ułgarów. też prawie 
cały naród bułgarski uważii go za 

zdrajcę ojczyzny a rusofilów na 

palcach możnaby policzyć. I pra- 
wie cały naród husarski jedno- 

myślnie oświadcza, że nie kto, 

ie;z Rosya bułgaryę w tę okrop^ 
ną przc;:a pogrążyła. 
To, co sic mówi o okrucień- 

stwach bułgarskich, jest wymy- 

nieprzyjaciół, a głów iv. y 

Grek-'-w. W opowiadaniu O- Ja. a 

Cjaruf.dowa, przybyłego z Adry- 
anopola z? zbiegami znajduje się 
kilka faktów, które świadczą nie- 

rr ko o poszczególnych okrucień- 

! pod gołem niebem, z powodu 
częstych deszczów idzie bardzo 

powoli i ziarno się psuje. W tycłh 

j dniach zgłosiło się do mnio kilka 
; rodzin katolickich bułgarskich 

Iwsdhodniego obrządku. Po u--; 

; cieczce pojedyncze osoby tych ro- 
dzin były rozproszone po różnych 
miejscach Kuł.aryi. Teraz wszy- 

scy się ci sztuka ii ilu w St. Zago- 
rze zebrali. Pochodzą oni głównie 

• ze wsi i'-lagion nad Marino rue m 
morzem. Szukają oni u mnie po- 

mocy co do zabezpieczenia się w ; 

mieszkanie gdy z nade''ciem cza- 
*_ 

su szkolnego będą musieli wypro- 
wadzić się wszyscy zbiegowie 

| przyjęci na mie-z':anic do gma- ; 

chów szkolnych. Mówią oni, zc 

'do Turcy: już nie wrócą, jeżeli I 

reklamie ucze^zc>;ajr. do katolic- 
kiego kościoła, tym wypadku 
natychmiast doniesiono do Bel- 
gradu, gu :ie oii wywołał zaniepo- 
.łojenie. Stamtąd nadesiano in- 

strukeye do gubernatora okręgo- 
wego» Alimpicza, ażeby uczynił 
wszystko możliwe w celu po- 

wstrzymania tego „niebezpiecz- 
nego dnienia" miedzy bulwarami, 
i siynr.y gubernator z tego, że za 
jogo policyjnych czasów znajdo- 
wano w w.ięzn:liaeli bci; radzkich 
„sam Lójców"' serbskich oficerów 

nieprzv juciół Karageorgiewicz-- 
ó\v, zajął sic ograniczeniem -tej 
dążności iva korzyść unii. Nałoży} 
ór domowy areszt na bułgar-un.i- 
tow: przed kał dem domem zo— 
tał postawiony żołnierz, ażel y 

ilnował iżby bułgar - unita nie' 

Królowa i 'komora iK«i^:u\s<;a przyjmuje transport rannych zoinierzy 

wychodził na zcwiiitrz i ażvby 

się nic szerzy i u niebezpieczna ne- 

rezya miedzy pozostałymi jeszcze 
bułgarami - egzaiCuistanii. U- 

prócz tego zostai zamknięty kato- 
licki -kościół i pilnowany przez 

żołnierzy. >Hc pozwala się w mm 

urządzać żadnych r.abo/.enstw. 

Przedwczoraj k:;cokvy protes-- 

towali przed konałem z powodu 
tej zniewagi, aie nadaremnie. L 

konsulatów po?z!a wiadomość o 

tern bezprawiu du dyplomatycz-- 
ne;·o ciała w he.gsauzie i o tem 

gwałceniu religijny civ uczuć na- 

rodu w wiadomy ca celaJi poli- 

tycznych. 
\V tym czasie kiedy bmgaizj»- 

uniki są irzymani w areszcie w 

ich wlastnch domach, cam o1'0"" 

mady serbskich popów i pewnych 

urzędowych oso.·; -ri.=ci obchodzi 

bui^arskic domy przymusza bul- 

gariw aby się .. ..ladczyli na ser- 

bów, drze·:, :·' si« stosunków z 

cszarchatciu. '- emu przymusowi 

towarzyszy!;· i-mby zabójstwa 
albo \vyd;.l;.z.i z B«oU. VV'iciu 

buigarów u. 'c -'o w gól;·, ci yo 
teni SZU·.-'* schronienia u albau- 

czyków : inni zzS zostali areszto- 
wani i zagroź, no im sądem, uzaa- 

jac się : a wichrzycieli za rewom- 

cyanistów, l;V,zy się sprzeciwia- 
ją nomma porządkowi w „»zr.j- 
s^iej Liuui · 

/\V jednym z następnych nume- 
rów ,,^ podaje 
nauczyciela z i»itoii. „Z pewnego 
jei radził..;,o dziinnka. dowiadu- 

jemy sio v-u bułgarskie dzienni- 

ki nie można ouzymywać), że w 

.Małej - Azy i «ii^a gmin religij- 

nych posia.iow.io przyjąć unię, 

xc:jv w mej z a i ość ubrane, aże- 

byśmy i my uciekli iż pod opieka 

papieża, j -ż.ii .ócrbowie n:e uczą 

się z dnehownemi potrzebami 
tych, kurzy nie są serbowie? ,,1-a 
Croix" mówi /.e my bylibyśmy otz 

piecznLcjsi, bo, będąc unitami, 

z na j d o w a i ny my się pod fran- 

cuskim protekurotem, który daje 
iiio odczuć v.Li :zom miejscowym, 
iJ tej spiawie to mieczy sobą my 
nieszcze. i w i chrześcijanie teraz, 

rozprawiamy. Zaznaczając to, 

czynię to tylko z pragnienia, aże- 

by pokazać, jakie jest połozeme 
bułgarów w buolskiem. £yć bui- 

garem, znaezy byc przestępcą, 

znaczy dostać się do więzienia · 

nigdy z niego nie wyjść. Od ko- 

go mamy wyglądać pomocy r 

!\'asz protest przed tutejszymi 
konsulami nie wydał żadnego po- 
myślnego wyniku 

— wszystko się 

sprowadza ku temu: „sprawdzi- 
my i poczynany starania jcze.i 

tego jest potrzeba". Czyż wiec 

mamy zmienić wiarę, iżby zacho- 

wać naszą narodowość r powiedz- 
cie. Ciężko, ciężko, bracia ; naucz- 

cie nas, co mamy robić? Za rok 

—dwa nie będzie tu ani jednego 
bulgara. Czyż świat nie widzi te- 

go, czy się nie wstydzi? , 

O O 

Mądrość Boża widać przez tak 
ciożkie próby kieruje naród byi- 
„ars&i ku wielkiej i fundamental- 

nej prawdzie ewangelicznej, aże- 

by istniało jedno Jezusowe stado 
; jedén pasterz. Bułgarzy powoli 
poczynają rozumieć, że jedność z 

wielkim, bo powszechnym ko-1 

ściolem katolickim, rządzonym 
prze papieża rzymskiego, może! 

przynieść istotne szczęście naro- ; 

ciowi. Wielką przeszkodą do pola-· 
iczcnia się chrześcijan wsciiod 

zwaii) cli prawosławnymi z ciirze-j 
i bcijanami zachodu, zwanych ka— j 
' 

tubkami jest tu uprzedzenie p:cr-j 
wszyć h, że icatokcyzin spr/.eci»\ ».i^ 

rozwojowi narodowemu, z<~ 
( 

katolicy wy narodów iają. i dlatc-: 

wuod chrześcijan wschodu u· 
sL wkiiia jt. *i. idea narodov* ego, 

niezależnego cd nikogo? Kościo-j 
ia. Aie potrzeba zapuszczać si^ w 

! teoretyczne badania, ze duch Ka-j 
tolicyzmu 'nie jest zjoia przeciw-· 

! ny dążnościom naiodów, a/-\»L>) , 

• si" one pod wzvc.dtm narodow o- 
I v J ^ 

-1 
:aciowym udoskonalały i coraz wi- 

ccj rozwijały j owszem, zasau) 

utóiicyzmu wicice pon i>m wz&'\: 
; dem si pomocne narodom, aiao-, 
v itin kościół katolicki jMid/o so-j 
bie życ/y np. rozwoju nabożeństw 

.dodatkowych, pieśni religijno-ko- 
j scie my cu ilp. ^tófc w języ-ati .ja-; 

j i odo W) m a nie w staro-inuigicz-i 

! u) m .a/e tworzyć. W narodowych 
j kościołach prawosławnego 
i v i.;-„cv.eij\mstwa z takiemi za* a da-: 
: mi w ca c. s a nie spotykamy ; prze-., 
I . 

· i, . . ! 
cK.T..e, u w a ane ->«'1 one j^--o »«.e-. 

. )>aic z daciieui prawosławia, 

I ; Lo;«.-*io ..·- ·\1 zasauą jest al») 
' 

nic nowe /.» uo otrzymanych za 

' 
staro/y tu r ci" praktyk reiigijnyc.i 
lnie wprowadzać. 1 dlatego naro-j 
II '.1 »we kościoły prawosławne naj 

mniej są narodowe, bo ich jv7v'Łi 

liturgiczny, cCiuc w osnowie naro-j 
i <lowy 11p. greo i łub słowiański , 

I jest jednak dla ludności niezro-j 
'zumiały, bo to jest jyzyk staiy, j 
I przed wiekami istniejący, które-1 
"O nikt zmieniać na nowy nic , 

j myśli. Gdy więc i liturgicznego 
! starożytnej·» języka ludność pra- ' 

! v;c -Luna nic rozumie w całej pe- 
Ini i 2<ly dodatkowych nabożeństw; ** 

/ · · I 

w jeżyku swiezo-narodowym n.e-:( 

ma, to oka/.Uje sq jak najdobit- 
! niej·, że wschodnie «aoscioiy pra- 
i woslawae, pomimo swej opina 
uarodo vy.i, nie sa wcale narodo- 

we, jakby soi»ij narody tego zy- 
J czyiy. i o też wschodnie narody 

•prawosławne rozumieją coraz 

. ra'.niej to swoje położenie, co- 

; raz czyściej objawiają swoje ży- 
c.'.eiiia, ażeby sie potoczyć akato- 

likami.i przejąć od nich ducha rc- 
iigijnego, który o wiele wyżej u- 

: doskonała i rozwija ducha naro- 

dowego. A jeszcze i z innego po- I 

wodu, i to wyraźniej, wschodni 1 

chrześcijanie prawosławni coraz 

częściej wyrażają dążności do po- 
łączenia sic z katolikami, Powo- 

dem tem jest to icii odosobnienie 

które w wCwnętrznem życiu wy- 
fłaje się jakby jaką pustynią, po | 
(której błąka się naród, w swym 
kościele narodowym zamknięty 

smętny z powodu odosobnienia 

bo je.^o duch ludzki wydziera sic 
do towarzystwa i pragnie je co 

prędzej znałeść. I w zewnętrznem 
życiu to odosobnienie religijne 
jest zbyt niewygodne, jest wprost ; 

zgubne. „Va'e homini soli — bia- 

da człowiekowi samemu" mówi 

Pismo święte. Biada i narodowi 

samemu. Ileż podobnych doświad- 

czcń już było! Marny i świeże ta- 

kowe doświadczenia. Gdyby oto 
naród bułgarski nie byl odosob- 

niony religijnie od złączonych w 

jedną wielka całość religijną na- 
rodów katolickich, byłby zapewne 
[łrvd.:ej znalazł u nich pomoc i nie 

i.'yibyiaik zgnębiony, tak rozszar- 

KUiy i ł'.;k wyniszczony przez tych 
którzy jednakowe z nim zasady 

rel^'ine wyznają o odrębności! 
ko·'w-ic'-!ci. Naród bułgarski w taki 

!;rytyczncm położeniu postawiony 
zwraca sie ku narodom katolic-- 

f « 

kim w celu połączenia się z nimi 

re'i^ijtiie będąc przeświadczonym1 
ie tem więikszą uzyska odrębności 

narodowy, podobnie jak zachód-' 
ule indy katolickie, które noszą 

na sobie wybitną cechę odrębno- 
ści narodowej a nawet_ państwo- 
wej pomimo," że tak ściśle są ze 

-oi)ą złączone pod względem reli- 

gijnym. 
' 

| 

Potrzebę połączenia religijne-l 
po naród bułgarski nic w osatniej 
dvtb'i·, nie pod wpływem ostat- 

nich narodowych nieszczęść poj- 
muje. Powziął. 011 już tę ideę 

przed pięćdziesięciu laty, kiedy 
chcąc się wyrwać ze szponów 
U4ec.vich, caiy oświadczył się p^zy! 
&tąj>ię do religijnej jedności z ka- 
loiiicami zachodu i cai*. · é.viata. 

r I 
( irecy, ja»k wiadomo do te^o stop- 
ni ci:cieli wyniszczyć naród buł- 

garski i to przez religijne prakty- 
ki, że popalili-im wszystkie i 

wielce bogate biblioteki. Ale jak 
w przyrodzie nie'od raz u stają się 
iet.it)' doskonałe, tak i w życiu 
•..•ci:o»vc Mec nie odrazi: zosta· 

j.i u zeczywistnione. Tak więc ma 

się rzecz i z unią narodu bułgar- 

vxicijo. Id/ie ona ku urzeczywist- 
iiciiiu ; owolnym krokiem rozwo- 

11. Ale obecne stosunki, w jakich 
^.!a i s:ę nar bułgarski, bar-: 
Izo wiele tę nrcy-waźrią sprawęf 
o; ychają naprzód. Już jest wicl- 

X· znamienną rzeczą żew liułgaryi 

./'Inie mówi się sj'mpatycznie w 

sprawie połączenia się bułgarów 
pod względem religijnym z kato- 
likami i że się ocenia jak na to ta ; 

itiea zasługuje, doniosłość tego ; 

połączenia naprzód dla sprawy J 
narodowej, a potem i z innych 
względów. 

1 i.: tory a bułgarska i obecny j 
stan życia narodow . religijnego 1 
więcej daje Bułgarom sposobno-® 
-ci do myślenia pod tym wzglę-4 
dem. aniżeli innym narodom pra- | 
wosławnym: bo w Bcłgaryi ży- 1 
cic katolickie od bardzo dwna ist- 

nieje. W dwóch miejscowościach: i 

»ło Filippopola w poludnipwej 1 

Biiłgaryi i około Swisztowa w j 
północnej nad Dunajem zacho— S 

wało się po kilkanaście wsi z bar- 
dzo dawnych czasów, w których ] 
czyst*j krwi bułgarzy są katolika- j 
mi łacińskiego obrządku. Obecni ] 
bułgarzy prawosławni mają na > 

tych wsiach najoczywist. dowód 
' 

że katolicyzm nawet łacińskiego j 
obrądku nie niszczy narodowości I 

owszem daje narodowi więcej < 

sposobności do zatwierdzania się 
w swoim narodowym bycie i ide- 

' 

ale. Z przed pięćdziesięciu zaś lat 

istnieją liczne wsie po różnych ; 

miejscach ziem bułgarskich rozrzu : 

cone, a głównie w okolicach Adry- 
anopola pod panowaniem turec— i 

kicm, w których bułgarzy wscho- \ 

dniego obrządku, zostawszy 'ka— ; 

tolikami - unitami zachowali 

swój staro-słowiański obrządek i j 

zdobyli wiele nowych praktyk reli 
' 

gijnych jak różaniec, Drogę Krzy 
żową nabożeństwo majowe, 
czerwcowe i t. p. które w swoim 

narodowym bułgarskim języku 
odbywają. Trudno, ażeby tak oczy 
wiśte chlubnie świadczące o du- 

chu kościoła katolickiego przykła- 
dy nie działały dodatnio na obec- 

nych bułgarów prawosławnych. 
Powoli się więc wyrabia u nich 

przekonanie, że dążenie do urze- 
czywistnienia unii jest sprawą 
nie tylko przez prawo Boże wska- 

zaną, ale i przez interes narodo- 

wy pożądania. Obecne zaś położę 
nie narodu bułgarskiego najdo- 
bitniej wskazuje potrzebę prze- 
prowadzenia i urzeczywistnienia 
tej arcy-ważnej sprawy. Miejmy 
nadzieję, że w niedalekim czasie 
Pan Jezus wzbogaci swoją o- 

wczarnię — kościół katolicki no- 

wym nabytkiem t. j. narodem 

bułgarskim. 
X. J. C. L. Z. 

G 3 ESote Cculary 

'Peireiz $1.00 

Specyalna sprzedaż na j dni 
Nadzwyczajna taniość Jakł kiedykolwiek 

( clądad — Okulary W 
;«·> lub b :z. dobrane d . ócz Waszvoh pnei 
naszytb ^pecyalbtów z :0-letnipra doświadcze- 
niem, zw .«le sprzedawano po £>.00 teru 

żone <io 

Sl.OO 
Inne szkła zniżone stosunkowo tei. 

Dir^owuirmy o';ulary do wszystkich óc*. · 

nas/r Royal o. y^tal szKła jeżeli dobrane prxe« 
nus. n.ew.jipllwie us>un:j slaby wzrok, ból głowy 
zdenerwowanie i t. d. Specyalna opieka dla 
/.ieci s/kolnych. 

Eizaminacra ócz we dnie lab wieczorem, 
dowo'.enie zupełnie Kwurmtowane. Złamane| 
okulary rereruj.roy po połowie ceny. 

UNITED ORTICIAN 
S[H cy al i.ici ócz 

1367 Milwaukee Ave. 

bllfiko Western . rogle piętro 
SKCDIUTY BANK HLDO. 

Nasz Tak!:id otwarty od 9eJ rano do 8:30 wlecz· 
w cdzlelę od lO *.i rano do lej po południu. 

Mamy 23 lat doiwiadcaenl·. 

bn. I: SHER 
OFK: ITOMF H4NK BUDYNEK 
Aphland ł Milwoukee Ave. 

fp«ryiiista ohoróh Itob'.oeych 1 'Izieceryeh. 
Fnro-iojsi-,1 specvalls'.i Chorób Serca l Płuc. 
WsKC/Tlamv tuberkulinę suchotnikom. 

Telefon w oiisir M nro<· 0?1. 
Telelou w domu Humboldt 7737, 
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Ci'.·^.» ^aL·..·:^·:^,^. mii i·— 

y 
. Wszyscy, . Polacy którzy mają pieniądze po 

Bankach na 3% a chcą swój dochód podwoić 
. lub potroić, niech się zgłoszą do naszego Sekre 

, 
tarza w każdy dzień od, 

8-mej do 6-tej wieczorem lub od 7-mej do 9-tej 

wieczorem v/ Wtorki, Czwartki i Soboty, a o- 
1 il · 

· 

t-l sią^ng. informacyi, która was wTszystki zadziwi. 

Jestlo Propozycya Nadzwyczajna. 
i 

y 

: 
ł Nic was nie będzie kosztować zapoznać się 
« z nami i naszą propozycya 

Przyjdźcie a przekonacie się. 
® D l 

icia łferiowscy 

§ Union Liberty Fsraiture Co. 
1327-33 Milwaukee Ave. 

«*· » 

r 'SM Jt: A\ 


