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ABY być pew- nym, że zegar- 
ki,biżuterya i ślub- 
ne obrączki są z do- 
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skiej,która 

już od 23 lat prowadzi swój rze. 

teiny interes na Milwaukee Ave.f 
i cieszy się ogólne m zaufaniem. 
Pamiętajcie adre s w razie potrzeby. 

Kracker i Kosiński 
1019 Milwaukee Ave^ 
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blisko Augusta ul. 

Znów w Chicago 
Otworzyłem moje 

ofisa na 

2 filtrze, 36 W. Raadolph iL 
róg X. U ©ar bor u ul. 

gdzie leczę 
Wszelki· Chroniczne i specj- 

alne choroby męskie. 

uoazmy. rmQodo7 wiecz. 
We wtorki, czwartki i so- 

boty od 9 rano do 8 wiecz. 

Dr Weistraub 
Specjalista Ckicagoski 

2 pięt. 36 W, KttUdolph 
róg North Dearborn al. 
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Dla łŁOtoiet 
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V Dr. Sieminowicz 
założył lecznicę, 

25 w\idzie leczy spe- 

DlTil^ 
Milwaukee ave.,^^^ Kobieo© 

od 5—8 wieoz. ope- 

niedi. od 10—11 rano ^^^racyi· 
Telefon Monroe J731. 

WlMik · ». 

T»L Irrinf I1IM· 

PrnJaaj· fti d· Iwzilcjr jołożn· I ckera z prawlaeyl 

Dr. L S. Szumkowski 
Lekiri, chirurg i skaner 

Ofu i Bi«nkuie: 1401 W. Hartę eł., róg Ne- 

kle al., Telefea Mearoe 5805. 

Leczy specjalnie wszystkie choroby męt* 
bj zc. kobiet i dzieci. — Leczy takie elektryez· 

nośoią f X-RA Yl. Przyjmuje chorych wewuy· 
atk.ch godzinach. 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

Ofl· wDomu /Jptlnoomenl», róg MILWAO· 
A. i Al'Gl'SrA Ul. — Pokój 5. 

CODZIENNIE od l-*xe) do 5-teJ popołudnia. — 

Wieczorami od 7-mej do 8:30. Wtorki. Czwart- 

ki I Soboty. Telefon Monroe >181 

MlMikanl* »03« IOWA STREET 
Te. fon Humboldt 7714 

DR. N.SCHRAYEfł 
POLSKI DENTYSTA ! 

weeeUbe roboty damyt»«w aej 
tac Hm—H eysteeu 1 po om. *rkowmrm 

oenmo 1 fwaiantuje takowe na lat 

866 Milwaukee are^ róg Coter 
(Matari °y^° 

Pasy naRupturę 
(Ht I OC I 

wyżej 
ia pojedyn- 
cze » od 

$1.50 
1 wytej za 

pod wftjnr 
Elastyczne 

podcsochy » nabzrmiate członki od 9* 
I wy 

«•i za bawełnicowe: ·3 I wyżej za Jedwabne 
pokrycia na kolana. powłoki aa kosi ki- rolenla 
i u,1 . Si.75 Mtgk*. Pasy aa ntedokładnotfoi 
Drztuzoood 9'i 1 wy tej za bawełnicowe. 93.93 

I w y tej za Jedwabne. Wszystko wyrabiamy po- 

dług miary. Eksperci dla mężczyzn i kobiet 

Otwarte cod'iennie od 9 rano do 7 wieczorem. 

W niedzielą od 9 do 12 przed południem. 

HOTTINGERA FABRYKA 
Załoiona w 1860 roku. 

801 Milwaukee are., róg Chicago are. 
• 6te piętro, ważcie elewator 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

» 4M I <11 NIMI MM 

4 ma ^ ITŁ104 LICA. 

>^rn 
•leftm 

>B tua HUM BO 

i H L. Piotrowski 
adwokat 

I we wsz/etkicb eądach 

0(m 59 Clttk L, nar. Randolph 
Pmkét JOT, M» Tel. Central 7071. 

pp»«ar^J^wartk. 
wieczorami w biurze Z> 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

" w— «KMaS*.*··· *»· 
Wfcwui liii) eaoe Commeroial · W 

Tale/oj South C himjfo 822. jo. i 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

ftkoje 311 do 324 U ai ty B14<. 
BM> Contrai 719* I 71*3 A u ton .a tło 4MN 

127 S. Dearboro «1. 

ren od 7 do 8l Fekój «04 Boa· | 
Bida. Telefon Monrve Ml. 

iZh L AdiUaudL ave. 

Gwiazda Przewodnia. 
Tłómaczyła z angielskiego ZOFIA HARTINGH, 

— Czemuż nie zawołasz Sylwii aby ich ubra- 

ła? — spytała Dora, widząc, że Marjorie zabiera 

się do gładzenia ciemnych loczków Puka. 
— Bo Sylwia jest zajęta i chciałaby załatwić' 

się z robotą przed wieczorem. 
— I ty jej wierzysz? Te murzynki są uosobio- 

nym lehistwem. Żebyś żyła między niemi tak dłu- 

go jak ja, to przekonałabyś się, co to za szkaradne 

plemię. Teraz jeszcze się to gorzej rozpuściło od 

czasu tej niedorzecznej „Proklamacyi". Śpiesz się, 

proszę! Kuzyn Hicks gotów się zanudzić, siedząc 
sam i jeszcze mi wlezie do bawialnego pokoju, a 

nie chcę za nic, aby go Peytónowie zobaczyli. A je- 
dnak jeżeli zostaną na herbacie, to.muszą w końcu 

Się spotkać?— to'mówiąc desperackim tonem, Do- 
ra zbiegła na dół. 
— Kuzyn Hicks?... gzy to nie ten stary pan 

który nam zawsze przywoził miętowe cukierki? 
— 

spytał Puk, zawiązując energicznie fartuszek. 
— Tak — odparła Pozy, zanurzając główkę w 

miednicy. — Było to przed pięciu czy sześciu laty. 
— Mylisz się, siostrzyczko. Przed sześciu laty 

ty!... Przecież masz dopiero szósty rok, Pozy. 

Jakże więc możesz pamiętać to, co się stało przed 
twoim urodzeniem? 
— Tatuś mi opowiadał o tern — rzekła z taką 

pewnością siebie, że Puk uwierzył jej n słowo. 
—- Chodźcie dzieęi — nagliła Marjorie — i nie 

potknijcie się o próg. — Wzięła je za rączki i ra- 

zem zeszli do bawialni. 

Podeszły w latach kwakier siedział pod oknem 

na bujającym fotelu, wachlując się powolnie palmo- 
wym liściem. Marjorie zaledwie miała czas spojrzeć 
na tę oryginalną "postać, kiedy ten obróciwszy się, 
ujrzał ją i powstawszy grzecznie na powitanie, za- 

pytał głośno: 
— Kto ona jest, dzieci? Czy bawi tu u was w 

gościnie? 
— To nasza nauczycielka! — jednogłośnie za- 

wołały dzieci. . 

— Jestem Daisy Russel — rzekła Marjorie, 

przedstawiając się sama według prostego, kwakier- 

skiego obyczaju. — Pani Trost śpi, a miss Debby 

poszła na wieś w odwiedziny do chorej kobiety i 

powróci lada chwila. Tymczasem- ja przyszłam z 

dziećmi, aby panu dotrzymywać towarzystwa. 
— Czy was jest więcej takich? — szorstko spy- 

tał stary, choć twarz jego ostra złagodniała na wi- 

dok słodkiego, dziewczęcego oblicza, które uśmie- 
chało się do niego pogodnie. 
— Co? — spytała Marjorie, nie rozumiejąc. 
— Kuzyn pyta się pani, czy pani masz więcej 

sióstr i braci — wytłómaczył Puk, widząc jej zdzi- 
wienie. 

~ I · 

— O! przepraszam pana... — uśmiechnęła się 
Marjorie, rumieniąc się. — Nie; jestem sierotą i nie 
mam nikogo na świecie. 
— Za młoda jesteś na nauczycielkę — zauwa- 

żył przyjaciel Hicks, nie spuszczając jej z oka. 
— Jestem młoda — łagodnie rzekła Marjone—. 

ale muszę pracować i zarabiać na życie. Pani Moul- 

ton, u której pobiegałam nauki, zadała sobie wiele 
trudu z moją edukacyą i osądziła wreszcie,że mogę 
kształcić tak młode dzieci, jak te. 
— Co?... Ludwika Moulton?... W takim ra- 

zie musisz coś umieć... a jednak nie można tego 
powiedzieć o ogóle dziewcząt. Więc jesteś sierotą, 

moje dziecię ... Ha!... przekonasz się, że Bóg 
dopomaga tym, którzy sami usiłują sobie radzić. I 

cóż tam porabia Ludwika Moulton w tych niebez- 

piecznych czasach? 

Pozy, która uważała, że zbyt .długo nie zajmo- 
wano się nią, wspięła się z tyłu ; na fotel kuzyna 
Hicksa i położywszy mu filuternie główkę na r 

mieniu, spytała przymilająco: 
— Zapewne masz miętowe cukierki dla do- 

brych dziewczynek? 
— Pozy! jesteś bardzo niegrzeczna! zawołał 

Puk przejęty cnotliwym oburzeniem;, sam jednak- 
że cichutko zbliżył się do kieszeni, z której wysta- 
wał róg jakiejś małej pac/ki, owiniętej bibuła. 
— A co maleńka! pamiętasz, wj^e -moje pstat- 

nie odwiedziny? — zawołał tubafoiym' głosem ku- 

zyn Hioks, obracając się ku małej psotnicy i żywo 

mrugając lewym okiem, co było u niego oznaką 
zadowolenia. , 

« 

—Nie, to nie ona, to ja pamiętałem! — szybko 

podchwycił Puk, widząc, że duża, koścista ręka za- 
nurza się w głąb kieszeni surduta. 
— A powiedziałeś, dudku, że twoja siostrzycz- 

ka jest niegrzeczna, że się napiera? — rzekł kuzyn 
Hicks, wysoko unosząc w górę tajemniczą paczkę 
ponad główkami wyczekującej parki, której oczy 
wychodziły na wierzch z ciekawości* 
— Kiedy tak, — z głębokiem rozmysłem od- 

parł chłopczyk — no... to i ja widać jestem nie- 

grzeczny/ 
Na to naiwne wyznanie Hicks rozśmiał się a 

dzieci pobiegły do kąta chrupać cukierki. Jednocze- 
śnie babcia i ciotka Debora weszły do pokoju. Obie 

zdawały się bardzo uradowane z odwiedzin krew- 

nego. Babcia zasiadła naprzeciw niego w skórza- 

nym fotelu i zaczęła się roz&iowa o wojnie i groź- 
nych czasach, w których żyli. Ciotka skorzystała z 

tego, aby zakrzątnąć się koło przygotowania poko- 
ju dla kuzyna, a Marjorie ofiarowała się pójść wy- 
dostać czystą bieliznę na pościel. Było to dowodem 

wielkiego zaufania ze strony ciotki, że powierzała 

jej klucze od szafty, do której nigdy Dorze nie wol- 
no było zaglądać; ale Marjorie tak chętną zawsze 

okazywała się do pomocy, że zjednała sobie tym 
serce starej Giotki. Wysunęła się więc nieznacznie 
z pokoju i poszła dojrzeć, aby wszystko było w po- 
rządku. 

' 

? 

Gdy wróciła w pół godziny później, całe towa- 

rzystwo zabierało się do podwieczorku, a Róża Pey- 
ton zagadnęła ją odrazu. 

tuiizy nastąpił- 
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STEFAN GĘ BARSKI. 

O HONOR 
POLSKI. ! 

Powieść historyczna » 1813 r. 

(Ciąg dalszy). 
1 

— Niedawno byłem u niego w Rozdołach 

Toć to sen chyba — nie jawa.... 
I nagle głosem rokazującym dodał: 
— Mości Grduła!.... czyń swoją powinność, 

użyj wszelkich środków swej sztuki.... 
Wóz ruszył, Grduła pośpieszył za nim. 

Przed księcia Józefa wysunął się znów rajca 

Różycki, starzec, mający lewą część twarzy oszpe- 

coną prze* bliznę głęboką, aż do kości, otrzymaną 

w bitwie pod Szczekocinami, za czasów 
naczelniko- 

stwa Kościuszki.... 

Książę zapytał go z wielką żywością 2 
- Bo? 

jak się to stało?.... co za przyczyna?.... 
Rozłożył bezradnie ręce stary, wznósł oczy 

ku niebu. 
— Ano.... z Bożych widać wyroków 

— od- 

zrekł z ciężkiem westchnieniem. 

Ognisty wierzchowiec, na którym dnia tego 

książę siedział, w tej chwili szarpnął się gwałtow- 

nie, bo wysunęła się przed niego nagle pękata 
fi- 

gura barona Dalberga, kłaniającego się księciu 
i 

głosem piskliwym wołającego: 
I 

— Mości książę.... jakże tu nie wierzyć w 

Opatrzność? Niebo cię zsyła tutaj w tej nie- 

szczęsnej godzinie, gdy przyjaciel nasz kona 

O, zastępco prawego monarchy w tym przesław- 

nym grodzie polskiej ziemi, powtarzam 
— niebo 

cię tutaj zsyła!.... Bowiem z nieba jedynie po- 
moc i ratunek zacnemu domowi i rodowi Wielo— 

sielskich skuteczne być mogą Grom niespo- 

dziewany spadł na tę dostojną rodzinę..,. Wczo- 

raj żyw jeszcze i jako my, w sprawach doczesnych 

pogrążony, — dziś prawie trupem już ten mąż , 

znamienity.... Nie w otoczeniu rodziny, pod oj- \ 

cowskim dachem, lecz zdała od niego padł w ob- ! 

jęcia śmierci Co najbieglejszego sprowadziłem ! 

medyka.. ..Orzekł, iż zgryzota go zabiła I ! 

nie dziw! Zbrodniarze uprowadzili mu córkę... ! 

wierzyciele z Warszawy przybyli egzekować 
należ- 

' 

ność.... zabierać majątek, "bo gotówki pan ten, 

hojny zwykle i ofiarny na potrzeby kraju, nie po- 

siada.... Za dumnym był, ażeby się komukol- 

wiek zwierzyć, pomocy żądać.... Ale graf Szwarc- 

gelben, alem ja wiedział, w jak przykrem był po- 

łożeniu, jak wielkie nieszczęście ze strony Tapfc- 
rów mu groziło.... Zapóźno jednak przybyłem 

z 

pomocą.... Los nieszczęsny zrządził, że niespo-- 
1 

dzianie, ogromnie uniesiony i rqzjątrzony, jego- 
mość cześnik ujrzał w ratuszu przed sobą urzęd- 

nika sądowego, w otoczeniu przybyłych z Warsza- 

wy wierzycieli, panów Tapferów.... Dziwny, 
nie 

do wytłómaczenia zbieg okoliczności! Przyby- 

ły szukać sprawiedliwości na zbrodniarzy, którzy 

uprowadzili mu umiłowaną córkę, imć cześnik 
tra- 

fił na swych wierzycieli!.... Usłyszał, że 
z Rozdo- 

łów precz iść musi..,. Rażony, jak piorunem, tą 

wieścią, padł Myślano z razu, że jeno omdlał. 

Niestety!.... godzinę, dwie.... nadaremnie go 

cucono Aż przybył imć pan Grduia.... Zapóź- 

no znać przybył, bo cześnik wciąż jako trup.... 

Siny, zczerniały na twarzy — okropny przedsta- 
- — ij~i. Piorci ya«tvp^łe bez oddechu,I 

Wid HlUUft..,. ~ - J-O- » ^ , 

bez ruchu.... 

Tu Dalberg desperacko pochwycił się za gło- 

wę. 
— A przecież, wraz z księciem Szwarcgelbe- 

nem, postanowiliśmy go z lichwiarskich szponów 

ratować.... Pragnęliśmy pożyczać mu taką sumę 

pieniędzy, któraby na zaspokojenie 
należności Tap-( 

ferów wystarczyła.... Ale uprzedziły nasze 
dobre 

chęci nadspodziewane wypadki.... 
Nie spodzie- 

waliśmy się, że Tapferowie już uzyskali wyrok... 
Któż mógł przewidzieć, że jacyś Zdorowie wykrad- 

ną i uprowadzą córkę cześnika, jedyne dziecię, ja- 

kie mu w domu pozostało i starość jego umilało, 

rokując najświetniejsze na przyszłość nadzieje?... 
Mości książę, wierzaj, tojco się stało, Stało się 

tak 

nagle, że umysł ludzki z okrutną > rzeczywistością, 
z straszliwą prawdą, iż cześnik nie żyje, pogodzić 

się nie może.... 

Dalberg dalej jeszcze gadał, ale nie słuchał go 

już książę Józef, gdyż błagalny głos 
lirnika zwró- 

cił jego uwagę. Olbrzymi ten starzec, z włosem 

siwym, rozwianym, aż na ramiona spadającym, 
z 

brodą zwichrzoną, stał, jak niemy i słuchał, gdy 

księciu o straszliwem wydarzeniu opowiadano; 
te- 

raz zaś zaczął znowu wzywać sprawiedliwości dla 

uwięzionego bezprawnie rotmistrza Zdory i jego 

córki. 

Tymczasem przyjazd księcia Józefa wywołał j 

w ratuszu ogólne poruszenie. Nie spodziewano się 

tutaj tak zaszczytnych odweidzin. Rajcowie z 

prezydentem wyszli na dziedziniec witać dostojne- 

go gościa. 
* 

Książę zsiadł z konia, podał rękę prezydento- 
wi i zapytał gorączkowo: 

Co się dzieje? Słyszę, że cześnik Wielosielski 

zmarł nagle; że lichwiarze z Warszawy zabierają 

mu Rozdoły?.... 
Pochylił siwą głowę prezydent, westchnął 

i 

odrzekł : 
— Tak, mości książę.... Straszliwe nieszczę- 

ście o śmierć przyprawiło tego zacnego męża. 0- 

brazem znikomości i niestałości doczesnej przera- 

ziło nasze serca Oczom własnym nie dawaliśmy 

wiary.... Rozpacz go zabiła.... I nie dziw!.... 

Majątek mu zabierają lichwiarze, a córkę wykradł 
mu pono młody Zdora.... Nie dziw! pękło 

szla- 

chetne tego męża serce pod ciężarem nagłych, 
nie- 

spodziewanych nieszczęść !.... 
Książę zamyślił się, na pięknem jego 

obliczu 

odbiło się cierpienie. 
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WARTOŚCIOWE PREZENTA 
>9 dawane.· kaidem aakupncm 

MALT STOUT 

lub BOHEMIAN 
piwa, wyrabianego praea 

West Side Rrewery Co. 
i aa zwrócenie prdnych butelek. 

Jednakie, gdy rai spróbujecie jakiekolwiek tych 
produktów m preientami lub bea 

Będziecie je pić z powodu ich świetnej doskonałości tylko. 
We «y at kie butelkowane pod doskonale sanitarnymi 
warunkami w naszym nowym $100,000.00 

aakladaie butelkowym pray 

Marshfield. Avenue i Augusta ulicy 
gdaie goście eą aawue mile witani. 

CENA NIE JEST WYŻSZA. GATUNEK WPROST NIEZRÓWNANY. 
Próbne pudlo praekona vira·. Piazcie p« katalog premii. 

West Side BreweryCo. 
CHICAGO 

Telefon Monroe 304. 

DOKTOR A.LITVIN 
Oli* t mleeekanłw 

835 Milwaukee are., róg Elston ave. 

Koszt jest 
I bardzo mały. 
] $1 za lecze- 
! nie z raedy- 
I cyną włącz. 

Leczy choroby mężczyzn, dam 
I rizieci właspemi medycynami 
Zwraca spccyalną uwagę na wszelkie 

chroniczne choroby 
Oodclnj oflsowei Od 9 rano da 9 wiccso- 

rem ktżdeMo dni·. We czwartki popołudniu 
wyłączn e leczy choroby kobicce. 

Telefon Mouroe 5734 

Odwiedza pa 

cyentów we 

dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdy zaiąd. 

SPRAWY STAROKRAJSKIE 
we wszystkich sądach krajowych szybko i akuratnie przeprowadzi Wam tylko Adwokat kra* 

jowy. Jeżeli zatem macie proces, chcecie sprzedać Wasz gniot w kraju, ściągnąć depozyt · 

kraju, ściągnąć depozyt z kasy lub dług, wyrobić kontrakt kupna, skrypt dhiiny, akt darowi- 

zny, kwit ekstabulacyjny, testament lub spłacić dług * hipoteki, zwracajcie się tylko do: 

Karola Jaséwiiislciego, 1632 W. Division ul. 
Telefon Monroe 13 . 

Chicago. Ul. 

SZYFKARTY 
po cenach kompaoicz· 
nycb, kupić można u 

ROZANSKIEGO, 877 
Milwaukee ave., który 
prowadzi największą 
aptekę polską na Mil- 
waukee ave., róg Ra- 
cine avenue (dawniej 
Center ave.). 

K: ł-pN^MO^kOK-lił.1 1 hvij u^/vVoi sk'a ł Anin u \ 

f IM'KUt.K \ LOKSICV I 

KALENDARZY ŚCIENNYCH 

K. OLSZOWY I SKA. 
;II52 54*MilwaukcVa,e. CHICAGO, IlL.i 

.vvsZF.uki|; olmVaka kmażik 
w \ u<£yi ji;m\ Sc /.< » 

Łskars m Starej Kn)i 

DR. F. FRONT-DOBIJA 
Byty My*Unt kliniki WUdońakUi 

i Berlińskiej 
Imb «szystfc!· ohorok} mąiozjzn, MM I tM 
"· ' 1164 Milwaukee av« 

Blisko Division uL hUfii layswM 1TTI 
Oodsinr od 10 do 13 V rotad. i od S do włoes 
pi 

Potrzeby Plnmbiarskie 
po cenach hartownych. 

Ipmds|e*i kaMtais po hurtowa·) cMlt 
LEVIMTBAL PU1BIN SUPPLC0, 
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W większej ilości stosowny rabat 

Hlstorya Porcyunkul! sięga cza- 

sów św. Franciszka z Asyżu, owe- 

go wielkiego świętego z wieku 

trzynastego. 
Pod Asyżem, we Włoszech, na 

dolinie Spoletańskiej wystawili 
pielgrzymi z Palestyny mała ka- 

pliczkę w roku 352 na cześć 

Najśw. Maryi Panny, i tam złoży- 
li Jej relikwie, 
W szóstym wieku osiedlili się 

tara Benedyktyni. Kapliczkę tę 

nazywarf ..Ąnielską" z przyczy- 

ny, że często słyszano w niej A- 

nielskie śpiewy. Zwano Ja także 

..Portiuncula", t. J. „szczuplutka" 
dla swego małego wyglądu. Ka- 

pliczkę tę Jednak z biegiem cza- 

pu opuścili Benedyktyni. Opusz- 
czona 1 rozpadającą się Kaplicz- 

' 

kę zajął w czasie ewoim św. Fran- 

ciszek z Assyżu, którego Bóg po- 
wołał do ratowania ludzi ze 

strasznego naonczas zepsucia. Św. 
Franciszek ukochał niezmiernie 
tę mała kapliczkę i tam z woli 

Boźel założył przy niej zakon 

Braci Mniejszych. Pewnego razu 

gdy św. Franciszek w nocy modlił 

się i rozmyślał o prawdach wiecz- 
nych w swej celi, ujrzał anioła, 
który mu rozkazał udać się do 

kaplicy Św. Franciszek pełen po- 
kory i posłuszeństwa, udał się za 
aniołem do kapliczki. pełnei.,hla- 

1 Jasności. Gdy wszedł do 

wnętrza, zobaczył Jezusa Chrystu- 
sa w towarzystwie $a,1św. Maryi 

Panny 1 Aniojtfw. Św. Franciszek 
upadłszy na kolana wpajlł w za- 

chwyt 1 usłyszał głos Jezusa mó- 

wiącego do niego: ..Franciszku! 
— za twą wielka gorliwość o zba- 
wienie dusz ludzkich nragnę clę 
wynagrodzić — a o co tylko mię 
będziesz prosił dla tych dusz, .dam 
tobie". 
Św. Franciszek prosił tedy Pa- 

na Jezusa, aby ktokolwiek ten ko- 
ściołek Porcyunkull nawiedził i t 

grzechów się wyspowiadał, — o* 

trzymał odpuszczenie wszystkich, 
choćby najcięższych grzechów ł u- 

wolnienle od wszystkich kar do- 

czesnych. 
Jezus Chrytue zezwolił na ten 

wielki odpust, ale równocześnie 

polecił mu, aby się udał do Jego 
następcy Papieża 1 od niego otrzy- 

mał zatwierdzenie tego odpustu, 

co też Franciszek niezwłocznie u- 

czynił. udając się do Perugii gdzie 
Papież, Honoryusz III, przebywał. 
Było to w roku 1221. 

Papież po wysłuchaniu próśb 
Franciszka, i po zasiagnięciu ra- 

dy Kardynałów, odpiyit ten za- 

twierdził, ograniczając go jednak 
na jeden dzień w roku, poleci} zal 

św. Franciszkowi, aby wymodlił 
soblą naznaczenia dnia przez sa- 

mego Jezusa. Po dwóch latach 

modłów Jezus Chrystug objawił 
Św.. Franciszkowi, aby odpust ten 

nadać na czas od nlerwszych nie- 

szporów św. Piotra w okowach, 
aż do zachodu słońca dnia następ- 
nego, t. J. śwlętg, Matki Boskiej 

Anielskiej, — czyli od 1. do 2. 

sierpnia wieczora. — Odpust ten 

nazwano Porcyunkula od ,^iazwy 
kapliczki. 

Na polecenie Papieża w roku 

1223 ogłoszono więc na te dwa 

dni odpust Porcyunkuli w obec- 
ności biskupa z Asyżu I sześciu 

innych blskunów z sąsiedztwa. 
Przez 260 lat tylko w Kościół- 

ku Porcyunkuli można było po- 

zyskać ten odpust, dopiero za 

Grzegonza XV. rozszerzono odpust 

Porcyunkuli na wszystkie kościo- 

ły franciszkańskie, a Papież Pius 

IX. udzielił pozwolenia także ko- 
śclołom parafialnym, które się 

postarała o odnośne do tego od- 

pustu Brve papieskie. 

Aby dostąpić odpustu Porcyun- 
kuli trzeba 1) odbyć spowiedź 1 

przyjąć Komunię św. Można 
to 

Już uczynić w dzień przed roip^- 

c /nającym się odpustem, czyli 

ostatniego lipca. Odpust Porcyun- 

kuli Jest jeszcze nadany na' na- 

stępnie przypada1»eą niedzielę dla 

tych, którzy dla ważnych powo- 
dów nie mogli 1 lub 2 slernnla 

uzyskać, dlatego też można odpra- 

wić spowiedź 1 przyjąć Komunię 
św. w sobotę przed ową niedzielą. 

Spowiadać l komunikować się 

można w jakimkolwiek kościele 

fPlus IX. 12 lipca 1847). 

2) Drugi warunek: trzeba od- 

wiedzić jakikolwiek kościół para- 
fin lny nooladający Breve papies- 

kie nadające ten odpust. Nawie- 

dzenie wystarczy w ten sposób, że 

się wchodzi do wnętrza kościoła, 

tam się odmawia 6 Ojcze nasz, 5 

Zdrowaś, 5 Chwała Ojcu na Inten- 

cyę Ojcą 4w. 
Niekoniecznie musi się odma- 

wiać te 5 pacierzy, — można so- 

bie odmawiać inne modlitwy, ale 

lntencya musi być za Papieża 1 

Kościół. Ody sie tę modlitwę, lub 

pacierze odmówi, można opuścić 
kościół i znów powrotnie do koś- 
cioła 

' 

wejść, odmawiając znowu 
owe modlitwy na lntencyę Ojca 

św. — Ilekroć razy ktol w ten 9 

sposób kościół odwiedzi dostępuje I 
zupełnego odnuetu. czv]{ darowa- I 
nia wszystkich kar doczesnych Jak I 
to Pan Jezus przyobiecał św. u 

Franciszkowi. Odpusty te można 1 
ofiarować także za dusze w czyś- I 
cu cierpiące. . 

Gdyby ktoś po odprawieniu I 
spowiedzi i Komunii św. zgrzeszył r 
śmiertelnie, nie zyskuje odpustu L 

przez, nawiedzenie kośćioła. Musi 

więc — albo Jeszcze ran pójść do 

spowiedzi, albo wzbudzić w sobie 
serdeczny, doskonały żal z Inten- 

cyą. że przy najbliższej sposob- 

ności pójdzie do F^owiedzi. 
Kto ma zwyczal spowiadała 

się co tydzieó, nie potrzebuje Już 
w tym tygodniu spowiadać się o- 
sobno Jeszcze dla Porcyunkull, 
(Dekr. z października r. 1870), 
chyba — gdyby zgrzeszył śmler- I 
teinie tuż przed odwiedzaniem 

kościoła, wtedy tak musi 60bie 1 

postąpić. Jak co dopiero wyżej wy- I 

tłómaczyłem o tym, który po od- I 

pustowej spovrtedzl 1 Komunii Św. I 

ciężko zgrzeszył. 
Czas odwiedzania kościołów ce- I 

lem zyskania odpustu jest od I 

pierwszych nieszporów Igo sierp- I 

nia do sachodu słoĄca 2go sierp- I 
nia, a potem w następna niedzie- I 

lę dla tych, którzy nie mogli dla 
I 

ważnych powodów uzyskać odpu· I 
tu w sam dćTeń Najświętszej Ma- I 
ryl Panny Anielskiej. Ćl, którzy I 

Już dostąpili odpustu Poryunkull I 
w sam dzień odpustu, nie mogą I 
go poraź wtóry zyskać w nąstęp- I 
na niedzielę. 

Jak wielkim Jest ten odpust to I 
należy wspomnieć, te od dawna I 
sami Papieże odwiedzali 1 odwle- I 
dzają kościoły w dniach Porcyun- I 
kuli. O Klemensie XI. czytamy, I 
że po trzy razy wracąj do ołtarza I 
Bożego no dłuższej prier wie cza- 1 
su, odwiedzając kościół św. Frań- I 
ciszka. 

Zgodnie ze wszystkimi doktora- I 
ml Kościoła katolickiego skutki I 
odpustu Porcyunkull są nader I 
błogosławione, bo wedle tfómft- I 
czenja tych Ojoó*, idyby ktoś na- I 
gle umarł po uzyskaniu takiegp I 
odpustu Porcyunkull, omija karą I 
czyścową jako zupełnie usprawie- I 
dllwlony 1 sprawiedliwości Bożej 

wypłacony zą pomocą odpustu 
Porcyunkull, który zupełnie ulsz- I 
cza iprawiedliwemu Sędziemu I 
dług kary doczesnej grzesznika I 
ze zasług Jezusa Chrw*tusa. 
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