
DZIAŁ RELIGIJNY. 
Niedziela 23-cia po 

Swiąttacli, 
(31 październik*;. 

Ewangelia św. Mateunaa 
rozdział 9, wiesz i&—»6. 

W* ou oza^,.gdy mówił Jc^us doi 

izeszy, oto książę jeden przy·, 

szedł, i pokionił Mu się. mówiąc:! 
Tanie, córka moja dopiero sko-i 

nała. ale pójdź, włóż na nią rękę 
Twoją, a ożyje. .V wstawszy Je- 
zus, szedł za nim i uczniowie Je- 
go. A oto niewiasta, która krwa- 

wą niemoc przez dwanaście lat 

cierpiała, przystąpiwszy & tyłu, 
dotknęło się kraj.u szaty Jegt>. 
Bo mówiła sama w \>obie: bym 

się tylko dotknęła szaty Jego, be 
dę zdrowa. A Tezus obróciwszy 
się, i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj 
córko, wiara twoja dębie uzdro- 

wiła. I uzdrowiona jest niewia- 
sta od onej godziny. A gdy przy- 
szedł Jezus w dom książęcia, i uj- 
rzał piszczki i tłum ludzi zgiełk 
czyniący, rzekł: Odstąpcie, albo- 
wiem nie umarła dziewczyna, ale 

śpi. I śmiali się z niego. A gdy 
wygnano rzeszę, wszedłszy, ujął 
ją za rękę, i powstała dziewczy- 
na. I rozeszła sie ta sława po 

wszystkiej onej ziemi. 

Objaśnienie. 
Dziecięca była wiara, nieogra- 

niczonem zaufanie, głęboką po- 
kora owej niewiasty i dla tego to 

odzyskała zdrowie. Poznaj wiec 

stąd, jak przyjemną jest Bogu 
wiara dziecięca, silne zaufanie 

prawdziwa pokora*· niechaj twą 
modlitwę przenikają trzy te cno-j 
ty, a z pewnością osiągniesz to,; 

0 co prosisz. 
Pobożny Ludwik z Pontę od- 

nosi ten postępek niewiasty do 

naszego zachowania się przy Ko- 
munii św. i mówi : Chrystus chciał 
w Przenajśw. Sakramencie Ołta- 
rza, ukryty w sakramentalnej po- 
staci chleba, pozostać u nas, aże- 

by, kto święte Ciało Jego i Krew 

przyjmuje i dusze swą z niemi 

łączy, uwolniony został od krwi 

2łych żądz. Jeżeli wiec ehcAz u- 

zyskać zdrowie twej duszy, jak 
owa niewiasta zdrowie ciała, to 

naśladuj ją. Przyjmuj Ciało i 

Krew Jezusa Chrystusa w naj- 

głębszej pokorze, w jak najsil- 
niejszej ufności w Jego dobroć i 

potęgę, a i w tobie wyschnie źró- 
dło grzechu, zła pożądliwość 
ciała. 

Ewangelia św. opowiada o 

trzech umarłych, którym Jezus 
przywrócił życie, dwunastolet- 

niej córeczce przełożonego syna- 
gogi, Jaira, o której mowa jest w 

dzisiejszej ewangelii, opowiada o 
młodziencu w Naini (Łukasz 6) 
1 Łazarzu (Jan W.) Z tego powo- 
du mówią tłomacze ewangelii, że 

trzej ci umarli oznaczają trzy ro- 

dzaje grzeszników: córeczka o- 

znacza tych, którzy grzeszyli w 

młodości z ułomności i słabości, 

ale dotknięci ła<*ką Boga, pozna- 
ją swój upadek i przez pokute 
znowu powstają z grzechu tak, 
jak powstała z martwych owa 

córeczka, ujęta ręką Chrystusa 
Pana ; przez młodzieńca w Naim 

rozumieć należy tych, którzy 
często grzeszą i do grzechu przy- 
zwyczajają się; ci to grzesznicy 
potrzebują większej łaski, muszą 
większą i surowszą czynić poku- 

te, jak to i Chrystus Pan więcej 
podjął trudu przy wskrzeszeniu 

młodzieńca; Łazarz oznacza pu- 
blicznych i zatwardziałych grze- 
szników nałogowych, którzy, je- 
dyni e przez nadzwyczajną łaskę, 
przez publiczną i bardzo surową 

pokutę odzyskać mogą zdrowie, 

sycie duchowe, jak to i Chrystus 
wśród modlitwy, łez i głośnego 
wołania wskrzesił Łazarza. 

Chrystus Pan nie pierwej, aż 

po oddaleniu piszczek i Hidu 

zgiełk czyniącego, wzbudził do 

życia ową dziewezynkę. To 

wskrzeszenie z martwych i na- 

wrócenie duszy nie może też na- 

stąpić wśród wrzawy i zgiełku 
trosk ziemskich i próżnych roz- 

koszy światowych. 

! N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 
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Nauka moralna przeciw 
iłaigrftwftfliy sif i na- 

śmiewaniu ze Słowa 

Bożego. i 
1 

Jezus Chrystus rzekł do grają- 
1 

cych na piszczałkach i do ludu 1 

igiełk czyniącego, że dziewczyn- · 

ka nie umarła, jeno śpi. Umarła 
ona rzeczyw iście, ale że miała za- 

; 

*«z natyehmiast obudzić sie do : 

życia, przeto uważać ją było nio- 
1 

żna za śpiącą. 
Ponieważ Jezus -Chrystus już 

tyle cudów poprzednio uczynił, i 

wskrzesił do życia młodzieńca w 

Naim, przeto owi ludzie, którzy 
usłyszeli słowa Chrystusa, po- 

winni je byli zrozumieć, gdyby 
1 

byli mieli wiarę; powinni byli 
przynajmniej szanować słowa' 
wielkiego cudotwórcy. Sądzili o- 

1 

ni atoli, że lepiej wiedzą i rozu- 

mieją od Chrystusa i śmiali sie 

z tego powodu z Niego. 

Tak samo postępują sobie 

zwykle ludzie zmysłowi z kapła- 
nami i sługami Boga, gdy ci na- 

pominają ich słowem i przykła- 
dem do pogardzania zaszczyta- 
mi. bogactwami i rozkoszami, 

gdy nawołują ich do umiłowania 
ubóstwa, do pokory i umartwie- 

nia ciała i duszy. Dla tych ludzi 

niezrozumiałą i nienawistną jest 
taka mowa, śmieją się i szydzą, 

gdy słyszą, że śmierć jest snem, 
z którego kiedyś obudzimy sie i 

stanąć będziemy musieli przed 
sądem Bożym. 
Ale biatfa takim szydercom, 

których szyderstwa tylu ludzi 

"sprowadziły z drogi cnoty! Co 

przed wiekami czynił szatan 

przez tyranów, tj. ciemięzców o- 
krutników i dręczycieli ludu, od- 

wodząc ludzi od Boga i żywej w 

Niego wiary, to samo zdaje się 
on działać w naszych czasach za 

pomocą szyderstwa, naigrawa— 
nia i bluznierstwa bezbożników, 

nigdy może więcej, aniżeli obec- 
nie, nie szydzono, urągano i bluź- 

niono z pobożności i cnoty, świę- 

tej niewinności, wiary dziecię- 

cej, wiernego przywiązania do 

świętego Kościoła rzymsko - ka- 

tolickiego, jego urządzeń, szacun- 
ku dla jego zwierzchnika, sług 
i kapłanów. I na nieszczęście 
wielu też z bojaźni przed szyder- 
stwem porzuca pobożność, za- 

niedbuje publicznego wykony- 
wania swej wiary, ukrywa się z 

swem chrześcijańsko - katolic- 
kiem usposobieniem i pędzi obo- 

jętne, przeciwne Kościołowi, na- 
wet grzeszne życie. 

Biada, biada szydercom, bo jak 
mówi Pismo św. „obrzydliwością 
Pana jest każdy naśmiewca 

" 

(Przypowieści 3, 32)» gdyż Ten 

zażąda kiedyś od nich wszyst- 
kich przez nich dusz uwiedzio- 

nych. Nie daj się więc chrześci- 

janinie, obałamucić tym szyder- 
com i naśmiewcom w twem przy- 

wiązaniu do Wiary Św., w pu- 

blicznem jej wykonaniu i w gor- 

liwości do cnoty, pomnij na sło- 
wa Jezusa Chrystusa: „A który- 

by się Mnie zaparł przed ludźmi, i 

zaprze się go i Ja przed Ojcem j 
Moim, który jest w niebiesiech" 

(Mateusz 10, 33) ; pocieszaj się z 

Jezusem, -który dla ciebie był 
wyszydzony i wyśmiewany i po- 

wtarzaj sobie często tc słowa: 

Wiem o najmilszy Jezu. iż sługa 
nie jest większym od Pana. Po- 

nieważ się z Ciebie tylekroć na- 
śmiewano i naigp-awano, dla cze- 

gfóżbym miał się dziwić, gdyby 
naśmiewano i urażano ?ie z mej 

wiary w Ciebie i Kościół Twój, 
i z męgo wykonywania cnoty! 
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Dzień Zaduszny. 
(Dokończenie). 

Chwała Boża, miłość bliźniego, 
>prawiedliwość, wasze dobro oso- 

>iste, — oto przeważne pobudki, 
;tóre powinny was skłaniać do 

nodlenia sic za umarłych. Oby- 
icic dopełniali tego obowiązku, 

ctóry natura i Religia wspólnie 
wkładają na was. obyście tym 

sposobem, przytłumili ten głos 

rależny i oskarżający, (który 
wznosi się z czyśca i uderza nie- 

ustannie słuch czujnego w wie- 

•zc chrześcijanina: „Hominem 
ion habeo, hominem non habeo; 
— nie mam człowieka, nie mam 

:złowieka I" 

Pierwszy, kto te bolesne wy* 

•zekł słowa, był ów paralityk, o 

którym wzmiankuje Ewangelia. 

Sparaliżowany na wszystkich 
rzłonkach, od lat trzydziestu o- 

śniiu, ten nieszczęśliwy był nie- 

jako przykuty do brzegów sa-- 

Jzawki, w której obmywano o- 

fiary, przeznaczone do kościoła 

Jerozolimskiego. Ciągle wysta- 
wiony na ciekawe spojrzenia 
nnogiego ludu, który w tem sła- 
wnem miejscu, również uzdro- 
wienia lub rozrywki szukał, cho- 

ry ów znany był całej Judei. W 

tym tłumie musieli być krewni, 

znajomi lub przyjaciele tego 

lieszczęśliwego, jeżeli przypuści- 
my że nieszczęśliwi mogli mieć 

przyjaciół. Czegóż orjednak żą- 
da od przechodzących, aby go 
ratowali? Oto popchnięcia go 

tylko litościwą ręką do sadzawki 
w chwili, gdy Anioł Pański po- 
ruszał zbawienną wodę. A jednak 
2c oczekiwał tej błahej przysłu- 
gi, błagał o nią napróżno przez 
lat trzydzieści ośm. Nie jestże to 

powiedzcie mi, żyjący obraz dusz 

rzyścowych? Zatrzymane wsku- 
tek sprawiedliwości Boskiej śród 

okropnych cierpeń, czekają one 

niecierpliwie, wzywają wielkim 

głosem pomocy litościwej ręki, 

któraby skruszyła ich kajdany, 
i doprowadziła do tej szczęśliwej 
krainy, gdzie boleść nie jest zna- 

ną. 

Ci sprawiedliwi cierpiący, to są 
nasi bracia ; wszystko przywodzi 
nam ich na pamięć i miejsca, któ- 
re przebiegamy, i domy, w któ- 

rych mieszkamy, i dobra, których 
używamy, i samo imię, które no- 

simy, i te smutne obrzędy, na 

których bywamy obecni, i te gro- 

by, które oglądać możemy co- 

dzień, a przecież ci drodzy nam 

zmarli nic doznają ulgi! Pytajcie 
ich, dlaczego oni cierpią, jedni 
od dwudziestu, inni od trzydzie- 
stu lub czterdziestu lat może, a 

odpowiedzą wam jak ów parali- 
tyk: „Niestety, niemam nikogo! 
hominem non habeo!" Zostawi- 

łem wprawdzie na ziemi krew— 

nycr, ale jak widzę, nie zostawi- 
łem przyjaciół. Zostawiłem mał- 
żonkę, ale ta wkrctce osuszyła 
łzy swoje, moje imię już nie jest 
na jej ustach, pamięć moja nie ży 
je w jej sercu: nie mam nikogo, 
homneni non habeo". Zostawiłem 

na ziemi dziatki, które najczul- 
szemi obsypywałem pieszczota- 
mi które żywiłem, wychowałem 
krwawą pracą, ale niestety! ich 

ojciec już niczeni jest dla nich, 

nie mam nikogo, hominem non 
habeo! A jednakże jak mało oa 
nich żądam: kilku modlitw, tro- 

chę jałmużny, oto wszystko, i - 

błagam nadaremnie. Nie mani 

nikogo, niewolnicy ziemskich u 
ciech i spraw własnych, wszyscy 
zapomnieli o swoich umarłych, 
nawet o najdroższych, nie mam 

nikogo, hominem non habeo 

głos ten oskarżający, skarga roz 

dzierająca, oby wzruszyła serci 

nasze, jednała chwałę Bogu, po 
kój umarłym, a nam nagrodę mi 
łosierdzia: „Błogosławieni miło 

sierni, bo oni miłosierdzia do- 

stąpią." 
Tu jest miejsce właściwe do p< 

wiedzenia wam słów kilku o po 

grzebach chrześcijańskich. Ko- 

ściół, który poświęcił kolebkę na 
sza i otacza swą opieką niemo- 

wlę, przybywające na ten padó 
płaczu, niczego nie zaniedbuje, a 

by uczcić człowieka wtedy nawe 

gdy ten, doszedłszy do kresu swe 

go istnienia, zstępuje do grobu 
posłuszny wyrokowi, skazujące- 
mu go na obrócenie się w proch 
z którego powstał. 

> i 1 liiijk 

To ezczególniej uderza mię w 

naszych obrzędach pogrzebo- 
wych. Z jednej strony widzimy 
krewnych, przyjaciół, dzieci we 

łzach, słyszymy dzwon pogrze- 
bowy, w świątyni żałobne tylko 
spostrzegamy obraay, z drugiej 

j zaś strony, Kościół śpiewa, a 

śpiewa nieustannie. Jakaż tc 

sprzeczność? Czyi iż maka może 

śpiewać przy śmierci swojego #y- 
na? a Kościół nie jestże najtkli 
wszą matką? Tak, zaiste, Koś- 

ciół kocha nas, miłością tem iy< 
wszą, ira jest szlachetniejszą 

starajmy się więc zrozumieć je- 
go serce. Przechowując u siebit 

obietnice nieśmiertelności, głos 
on je wobec śmierci; a jeżeli łz; 
,tłumią głos jego, radość także się 
w nim objawia. Płacze on wpra- 
wdzie, ale szczęśliwszy od czułe 

Rachaeli, pociesza nas i siebi< 

wspólnie, bo przekonany jest że 

synowie jego zostaną mu powró 
ceni. Tak więc, we łzach rodzi- 

ców słyszymy głos natury; v 

pieśniach Kościoła słyszymy gło; 
wiary. Natura smuci się, mówiąc 

„Muszę umierać;" Kościół po- 
ciesza ją, mówiąc: „Zmartwych 
wstaniesz." 

Gdy zatem dusza chrześcijani 
na odłączyła się od ciała, dzwon 

oznajmia wiernym, że za brati 

swego modlić się powinni, a dli 

pobudzenia ich gorliwości dźwięk 
ten żałobny od czasu do czasu u 

pewnych przestankach słysze( 
sie daje, aż do chwili, gdy odds 

się ziemi to, co do ziemi należy 
Przed wyniesieniem ciała, ka- 

płan, kropiąc trumnę wodą świę- 

coną, mówi Requiem aeternam 
tak dalej. „Panie, daj mu wiecz- 

ny odpoczynek, a światłość wie 
kuista niechaj mu świeci na wie- 

ki." Poczem śpiewają De profun 
dis na dwa chóry. W istocie bo 

wiem, są dwa głosy w tych ża 

łobnych pieśniach: głos dusz) 
niespokojnej i strwożonej, lęka 

jące się sądów Boga, 
— i głos du 

szy, czującej w sobie odradzają 

cą się nadzieję na widok Odku 

pienia Pana, który gładzi wszy- 
stkie nieprawości Izraela. 

Wyniesienie ciała odbywa si^ 

uroczyście: Krzyż, zakłada na- 

dziei, godło zmartwychwstania 
poprzedza orszak. Przenosz; 

zmarłego do kościoła, w iktóryn 

życie jego chrześcijańskie począ 
tek i koniec swój bierze. Jakie; 
to zestawienie kolebki z grobem 
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błyszczą w pośród przygotował 
żałobnych. Jest to znak wiary 
miłości zmarłego, jest to rado- 

sne godło przyszłego jego powro 
tu do lepszego życia, jest to rę 

kojmia, że smutek chrześcijanin; 
w radość się zamieni. Tak więc 

życie teraźniejsze i życie przyszłi 
czas i wieczność otaczają trumnę 

życie ze swcmi łzami i zawiedzio 

ną nadzieją; czas i wieczność ; 

radością i obietnicą, które n; 

wieki nie zawiodą. 

Msza się zaczyna i wkrótce po 

ważny głos śpiewających rozleg 
sic pod świętemi sklcpieniam 

prozą „Dies irae'\ Cóż bardzie 

wzniosłego, co zdolniejszego d< 

przerażenia trwogą, nad ten poc 
mat śmierci i sądu ostatecznegc 
Kościół każe go śpiewać tak dl. 

nauki żyjących, jak dla ulgi zmar 

łych. Widzimy tu naprzemiai 
śmierć ze swemi grobami i zim 

nym prochem, sąd z grożnemi o 
znakami i surowością. A poten 
dla pokrzepienia nieco zatrwożo 

nej duszy, ostatnie słowo, słow< 

nadziei uderza ucho i wchodzi di 

serca, jako uczucie, które prze 
ważać w niem powinno. 
„Dla odkupienia mnie, cierpią 

ieś na krzyżu. Ach! niechże tal 

wielkie cierpienie nie będzie bez 

użytecznem. Sprawiedliwy Sędzi 
mścicielu zbrodni, przebacz m 

nim mnie przed Twój trybuna 
powołasz. Wzdycham jak zbrc 

1 dniarz, rumienię się na wspom 
nienie win moich: O Boże! ocs 

' 

grzesznika, który Cię błaga! M 

łosierny Jezu, daj odpoczynek i' 

marłym." ^ 

Za twórcę tego arcydzieła pc 
wszechnic uważany jest kardyni 

) 
Malabranca, z domu Urcino, ż) 

jący w XIII wieku. 
Po Mszy duchowieństwo zgromi 
dza się naokoło trumny dla odb) 
cia konduktu i śpiewają respor 

j 
sorium „Libera nos" i t. d. „W3 
baw mnie, Panie" i t. d. W t< 

to żałobnej i rozrzewniającej m< 
" 

dlitwie, sam umarły przemawii 
zdaje się, że słyszymy Jonasz, 

wołającego z głębi otchłani i z 

wnętrzności potworu morskieg* 
£dzie ż\ wcem był pogrzebion) 
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„Wybaw mnie, Panie, wybaw 
• mnie, niech ciemna otchłań nie 

zamyka się nademną." A potem, 
głos nadziei nagle słyszeć się da- - 

ję: „Wiem", mówi dalej zmarłv 
przez usta swej nieśmiertelnej 
Matki, „że mój Odkupiciel żyje, 
i że w ostatecznym dniu wyjdę 
z tej ziemi." 

Celebrujący <mówi: „Panie, 

zmiłuj się nad nami". 
Chór: „Chryste, zmiłuj się nad 

• nami". 

Kapłan : „Panie, zmiłuj się nad 
: nami." 

Poczem intonuje: Ojcze nasz 
i odmawia go po cichu. Przez ten ! 

i czas obchodzi trumnę, pokrapia- 
• jąc ją święconą wodą: jest to - 

statnie oczyszczenie zmarłego; 
• potem okadza zwłoki, a to ka- 

dzidło przypomiua modły Koś- 
> cioła za zmarłym synem i woń 

cnót zgasłego chrześcijanina, 
wznoszącą go do Nieba z dy- 

• mem wonności. Czyliż tak będzie 
' 

z wami, którzy czytacie te wy-1 
i razy Cóż na to życie wasze od- 
: powiada? 

Nadchodzi chwila wyniesienia 
zwłok na cmentarz. Żegnam cię, 
kościele święty, w którym chrzesi 

• 

przyjąłem ; żegnam cię święta ka- 

zalnico, skąd spływały na ranie, 
1 jak dobroczynna rosa, słowa zba- 
1 wienia, żegnam cie konfesyonale, 
trybunale miłosierdzia, skąd po 

tylekroć słyszałem i przebaczenie 
: win moich, i ojcowskie rady, i 

wyrazy niewymownej pociechy ; 
żegnam cię, Stole święty, na któ- 

rym Bóg mój żywił mnie swojein 
' nieśmiertelnem Ciałem ; żegnam 
1 
was, moi krewni, przyjaciele, 
dziatki moje, żegnam was aż do 

zmartwychwstania powszechne- 
go. Tak przemawia ta istotnia 

podróż z kościoła do cmentarza. 
' 

Dlatego też łzy i jęki krewnych i 

' 

przyjaciół podwajają się w tej u- 

roczystej chwili. tCóż naówczas 
' 

czyni Religia? Oto głosem słod- 
' 

kim, prawie radosnym daje znak 
' 

do drogi, śpiewając te pociesza- 
' 

jące wyrazy: Deducant te Angc- 
' 

li i t. d. Niechaj Aniołowie pro- 
wadzą cię do raju, niech męczen- 

' 

nicy wychodzą na twoje spotka- 
nie, i wiodą cię do świętego 

' grodu Jeruzalem; niech chór A- 
i niołów cię powita i dozwoli ci 

1 kosztować pokoju i szczęścia 
wiekuistego, pospołu z Łaza- 

' 

: 
rzem, który wprzód doznawał nę- 

> dzv" A tak. crdv straoiona natu- 

ra widzi u kresu podróży cmen·. 

\ tarz, ze smutną jego tajemnicą 
1 zniszczenia i zgnilizny, Religia, 
jaśniejąca nieśmiertelnością, uka- 

zuje nam Raj z jego radością i 

szczęściem, i novvmi słowy po- 
1 

ciechy przemawia nad grobem. 
' Kapłan, rzucając garstkę ziemi 

na trumnę, odzywa się: „Niech 

proch powraca do ziemi skąd 
powstał, a Duch do Boga, 'który 
go dał! Niech spoczywa w poko- 
ju 1 Amen." 
Po ostatniem pokropieniu świę- 

coną wodą, grób lub mogiła za- 

myka sie, a Krzyż nad nim wznie- 

siony oznajmia, że tu jest złożo- 

ne ciało chrześcijanina, który żył 

pełen nadziei i oczekuje z ufno- 

ścią dnia zmartwychwstania po- 
wszechnego. Pocieszająca myśli! 
Religio święta, bądź błogosławio- 
ną ! w tym grobie, ozdobionym 

krzyżem chrześcijanin, jak stru- 

dzony wędrownik, spoczywa słod 
ko w cieniu drzew, oczekując aż 

1 nadejdzie godzina do dalszej po· 
• dróży. I 

i a ,y o rj. ' 

^ 

\ Dr. Sieminowicz 
^^włoźy* lecznicy, 

ofw prdzie leczy spe- 
1815 w ^^cyalnie cho· 

a, róg roj,y kohie· 
Mii · aukoe **e.,^^ęe |)e7ł q- 
od 8 — wIpc. pera· 
ted z. od 10—11 ey|( 

Tplefon Monroe «731 

Mlaark.i 4 Pt Awn 

Tel. Ir*tn» I»7 

ftlf |m|· lat t ołełn· I 

Rupture I 
Karni; 

amina we wielu wypadWaeb.wyleo«T<5 prze* ta· 
etos· do . pas* ex rupturę Man y prze* o 100 

rt fat. więc każdemu możemy dobr»* dopaso- 
mad. ZftD'snnuz fest zawaze kompletny. Po· 

jedynie pasy 11.00 wyieJ.dube'to*e 18 <01 wy 
ftpj. Kla»t\czn« pode/ochr. opaski. hnnda*e. 

podpory i t. p. po nąjn'żurch cenach fabryci- 

nyob. DoiwtHdcxeQl oaniaiyict dia mcay/o 1 

ećiwlHdoaone bandairstki dl* dam. Karcela· 

r a ot waru codzlfń od 9 rano do · wieczorem; w 
niedziele od 0 do 1S raco. 

Fabryka Iiottingera 
Założona w roku 186;» 

Ml Milwaukee . róg Cbicaero . 
•te piętro. JrcUde «)·« atorem. 

Potrzeby Plumbiarskie 

po cmch hartownych. 
Sirnftltm Mi··» hrtowiul cmIł 

IEVIKTHAL PLUMBIH6 SUPPLY CO. 
: Wpl. ltyw «U jMbKM te. 

ii * i· ^*^*· v 

Rayo Oszczędza Twe Oczy 
JASNE i łagodne 

światło lampy RAYO 
oszczędzę twe oczy tak pewnie, jak 
ostre iskrzące światło je nadweręża. 

LAMPA R^O 
Uczeni zalecają światło lampy naftowej 
—a RAYO lampa jest najlepszą lampą 
naftową kiedykolwiek wytworzoną. 
Zażądaj od kupca, by ci pokazał lampę 
Rayo. Nie miga. Łatwa ao czyszczenia. 

STANDARD OIL COMPANY 
(IND1ANAJ 

CHICAGO, U. S. A. 

ńiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiniHiimiiiiiiiumiiHniiiimiiiiHiiiiiiinHMiiiniiiiimiiHiiHimiiHiiiHiinitiimiir 

IV 1 · · I Dziś jeszcze wri'IJ 75 cen 

P.ękny pierścionek. sgTsnssa: 
śl omy pierścionek, artystycznie wykonany, grubo 'łotrm aatsixd ny 

zfw*anc>ą. M.skI a bocatnsKt. 
— UWAGA: Uruboć palca najle- 

zmWz 6 sknw t»rn twpi· · ' pr*r* »d wraz r /»mówl*ntam. — 

Adres: Juatzewilci i J«Bniz*wik>, 17$ TrcsMt rtrett Depł. A. Bwłoa, Mut. Pisz 

po kataioa Da ientirni. t»ii'sz»i. w., wya>«amy darmo. 

Od 20 do 25 lat temu 
nuwoiecy zakupywali ewo.e ślubne 1 zaręczynowe pieréclookl na· a 

teraz przysyłają ewoich eynów *órkl po te *a> 

rae" zakupna. Chyba to Jeit najlepszy gwarancyą 
te uaez towar jest dobry i ceny niskie; *v'ęc Mi- 

cie za ich r*ykład»'m i zakupujcie * b żuteryę 

w uHsz.vm odpowieduym składzie który wam każdy 
caret om end uje. 

KRACKER I KOSIŃSKI 
10i9 Milwaukee Aveuue 

Blisko Augusta ul. 

* 

*9T*l; 
' 

„ 

^ 
' 

K e CUcmy Mąt Depozytu. 
tao m nte otrnm;cie DKiz\ch kntaiogów i 

i InfołiPłOTi juk m< fecie 

(ULCWKY 35 FONOGRAF 

Tylko za 20.98 
5cie MIESIĘCZNA PRÓBA 

22 Piosenek Darmo. 
1 

PRZEŚLICZNY ZEGAR « fotografia 
pola lesr O U DAKMO Ja o ezeotdlana- 
s jch sz. fco>tumerów. 
Piszcie dzia aj Jes/cxe po oasre UaUlogl 
ki' re bętla wam d irmo wreł«D". lub odwiert! 

oie dii* DAiiyro skłudzte kt rr 
Jest · twartrm dz etmte nie wy. 
i%o/aj^o nied'lelf od godc. Srauo 
do 10 w er zorem. 

UNITED PH0N03RAPH CO. 
SUniiltw o duński D. 174 
44/ ltalpn Ave., 
BROOKLYN. X. T. 

i PIĘĆDZIESIĄT CENTÓW 
Do wszystkich katolickich mężczyzn i kobiet 

Mo.ede ztplfjtd st« du Armii Katolickich Mq>.ozv/n 
1 Kobiet, to Jeet po 

m a gać w prac* AmerykańsKiej Federacji 
Katolickich Towarzystw, pisea 

posłanie tri pięć Me«iąt centów jako ro«^ną eub«krvpcvę 
oa oficvalny or» 

gan p. U BULLETIN OF AMERICAN 
FEDERATION OF CATH0L1C SOCIMEl 

Przyślijcie waszą subekrypcyę «rua 
l trzymajcie tlą stule katolickich 

zasad. 

Panowie:— 
Niniejszym proszę o przrsrłaoie mi pisma „Bulletin" 

Amer7kadskiej Federaeyt 

Katolioklco Towamecw przez jeden ro«, za 
Któro załacs»a> to pięódti»«iat oeotdw. 

Nazwisko 

P. O. 

Od 

Sua 

Jeie* Delsr Zapłaci za Dvi Łata. 

WYTNIJCIE TEN KCPON I POŚLIJCIE DO 
FEDERATION BULLKTLBT 

214 % 5ortb 3ixth Str. 

10····* · *····« MMIMIMCHI 

Qaincy, Dl. 

Choroby 
miUirti t aPBCYALV*. MĘŻCZYZN i KOBIET. 
bTljmoi^iperTi o ścl% prr.cz O t-itn ^ 21 ItL W tvta 
CT igie wjiecfłeia wł«iu pv»eitłw w Ctotoaeo, utóny 

oriedtwn wydawali awo]e ol^iko »apr*OWiuie pii»ot%-lz· b«*»l£ ite-'. 

W moim nfi«ie xnajduj > q nt»Jnow**o «V YN ALAZKI i APA£*T*™ ̂ " 
rrenl·. rnoj* s% nr .y»^,pa·* dl» k -i l^fo. Wszy*t<iib p*crttu4m «uą ,^. 

jetfU w*·» do*k»r w*m ale wy eczrt to p-zr> do ». 

PORADA DARMO 

§ODtINTl Dfl««nU od l uj n»no «)o H e J w»o»*ar. 

W penle«1elHlkł, éro<ly I plotki od * «J d » ·«| wU«*4e Irtta 

W al«dtl«l« od 9 «I dw I »-«J w połednl·. 

dr. weintraub, polski swausta 
36 W. Rindolph iL, rój N. Dtirboro nL, 2-gie płttr»- 

JOKTOR A. LITVIN 
835 MILWAUKhE AVENUE r«* I LS'lON AN F.NUK 

Koszt jest 
bardzo m&ły. 
$1 la lecze- 
nie t medy- 
cyna w^cz. 

\j"vry ch· rol>> mężc/yen, dam 
1 dzieci wliuiiieiui nu d^cyn im 
Zwraca epuevnlnij nwnff o· wiulhU 

ehn»ployi· che<ei»r. 
Oodtlty ofliuwc 0«1 · r«no do 9 * Iłi ior·· 
k iid gn doU. W i· titi tek p-połud >ia #j. 

lącinie IffCKT chombjr «·> *·· 
1 eleion Mojtror» 8734. 

Odwiedza pa 
cyentów we 
dnie i w nocy 
Kaidego cza- 
su srdy zażąd- 

KALENDARZ 

MARYAŃSKI 
włącza kalendarz ścienny i piękny kolorowy obrazek. 
Zawiera piękne i pouczające historye, żarty i dowcipy. 

CENA 20c. 

Do nabrcia v Aiimiaitiraeyi 

DZIENNIKA CHICA008KI500 
1409-07 W. DIVISION ST CHlCAAO, OLU 

h -- -·- 


