
JEROZOLIMA 
( Z L!stów z Podróży X. Fr. Gordona C. K. ) 

Flawiusz Józef twierdzi, it 

miasto Jebuzytów czyli forteca 
Syon, położone było na górze z 

południowo zachodniej strony Jt 
ruzalem, t. 'y na obecnej górze 
Syon. Kiedy król Dawid zajał 
tę górę i zamienił na s woj λ .-to- 

licę, otrzymała nazwę Miasto 

Dawida". Xa podstawie opisów 
ksiąg królewskich Izraela, tam 

znajdowały się groby, Dawida, 
Salomona i wielu innych kióiów 

żydowskich. 
Mniej więcej na sto lat prz?ć 

Chrystusem królewski *:rpłan 
Jan Hyrkanus, otworzył q;rób 
Dawida w nadziei znalezie.iii 
tam skarbów ukrytych przy oblę- 
żeniu Jerozolimy przez Antyo- 
cha Piusa. Później Herod dał 
znów otworzyć grób Dav:'d a 

żeby naprawić zło wyrządzone w 

oczach ludu żvdowskie;ro, 

wystawić wspaniały monument z 

białego marmuru przy wejściu do 

grobu Dawida. 
Xa południe od bramy Jaffa 

znajduje się turecka cytadela el 

Kalaah, nazywany przez chrze- 

ścijan Wieżą Dawida. Kronikarz 

Sepeos, biskup ormiański, pisze 
w r. 614, że Wieża Dawida za- 

jęta była przez Persów, a arbski 
dokument mnicha od św· Saby. 
więźnia perskiego, opowiada, żc 

we fortecy znajdowała się chrze- 

ścijańska kaplica, nazywana mi- 

hrab, poświęcona pamięci 
proroka. 

Cytadela, która zajmuje prze- 
strzeń położoną na wschód znaj- 
duje się na miejscu drugiego pa- 

łacu rerydeneyalnego Heroda. 
Na tern miejscu Askalonici przy- 

jęli Magów ze W«*chodu. którzy 
przybyli złożyć hołd nowonaro- 

dzonemu Królowi £ydow*kirmu 
Po MTtierc: Mariamny. dwadzie 

icia citer\ lat przed Chrystu- 
sem. HertKj przeniósł *wą kro- 

kwią rriydfncvç z fortecy An 

toma na (i«»rę Syon, gJzie wy- 
staw »ł wspaniały ;>ałac z trzema 

tasztam? przepięknrj konstrukcyi. 
jedną i»a*ztę nazwał podług 
nazwiska swrgł przyjaciela Hip- 
picus, dr.jgą podîu·; imie- 

nia swego brata, Phasael, a 

•'""■η »λ/-»Η1ιιι·γ tmt#»nin suvi 

żony, Mariamny, którą prze- 
cież kazał udusić z przyczyny 
niepohamowanej podejrzliwości. 
Tytus zachował ten pałac dh 

tych przepysznych baszt, lecz 

podczas buntu żydowskiego wy- 

wołanego przez Barkochebasa, 
Julius Severus zajął szturmem 

to miejsce i zrównał fortecę z 

ziemia· Cesarz Adryan wybu- 
dował tam fortecę Aelia Capito- 
lina. W następstwie z przyczy- 
ny wojen i napadów fortece tę 
przebudowano wielokrotnie, aż 

znów w roku 1219 Melek el Mo- 
nadhem zrównał ją z ziemią, za- 

jąwszy miasto. Wieża Dawida 
w obecnym ustroju została wy- 
budowana w szesnastem stuleciu 
za panowania Selima I. i Solima- 

na II· Dolna część tej wielkiej 
wieży z północno-wschodniej 
strony pochodzi z czasów Adrya- 
na, który zużytkował materyał z 

fortecy Heroda, a ostatecznie zu- 

żytkowano znów materyały z 

wieży Adryana w przebudowa- 
niu we wieku szesnastym. Do 

cytadeli Kalaah wchodzi się ze 

strony wschodniej przez most z 

drzewa przerzucony przez okop. 
Wnętrze cytadeli jest kompletna 
ruiną, a części jej ubikacyjne u- 

żywa się dziś na magazyny pro- 
chu. 

Na wschód od skweru el Mau- 

kaf jest kościół protestantów an- 

gielskich, wybudowany dla uży- 
tku ŻvdÓAv nawróconych, poza 

tym kościołem znajdują się ruiny 
starożytnego, małego kościoła, 

Trzech Maryi. Jestto miejsce, 
na którem podług tradycyi, Chry 
stus objawił się niewiastom wra- 

cającym od grobu, gdzie już A- 

nioł powiedział im, że Chrystus 
zmartwychwstał, a tam Chrystus 
sam się objawiając trzem Ma- 

ryom, rozkazał im zanieść tę 
•••ieść do uczniów zebranych wr 

wieczerniku. 
Po przejściu skweru el Mau· 

kaf. idąc ul. przy tureckich ba- 

rakach. przychodzi się do dziel- 

nicy Ormian, Iłarrt el Armen. 

Przy końcu zasklepionej ulicy, 
μο prawej stronic znajdują się 

ogrody i pałac schizmatyckieg ) 
patryarchy Ormian, a po lewej 
jest wejście cio klasztoru Or- 
miańskich mnichów, tam także 
wchodzi sie do kościoła św- Ja- 
kóba Większego. 

Kościół ten jest katedrą Or- 

miańską, a jest wybudowany na 

miejscu, gdzie św. Jakób, w r. 

44 został ścięty z rozkazu He- 

roda Agryppy I., wnuka Hero- 
da Wielkiego. Obecny kościół 

zbudowany został w dwunastym 
wieku, a przebudowany we wie- 
ku trzynastym. 

Kościół przedzielony jest na 

trzy nawy przez cztcry filary, 
podtrzymujące ośm łuków, na 

których wznosi sie wspaniała ko- 

puła. 
W północnym murze znajdu- 

je sie mała kapliczka bogato o- 

zdobiona: jest to miejsce, na któ- 
rem apostoł, św· Jakób poniósł 
śmierć męczeńską. 

W chórze także wspaniale 
przyozdobionym. znajduje sie 
bardzo starożytne krzesło noszą- 
ce nazwę tronu św. Takóba. Ze 

strony południowej znajduje się 

starodawny portyk, przez który 
dawniej wchodziło się do kościo- 

ła, obecnie zaś wejście jest ze 

strony zachodniej, a do dawnego 
portyku wchodzi się z kościoła. 
We wschodniej kończynie porty- 
ku znajduje się stos z trzech ka- 

mieni: wierzchni pochodzi z gó- 
ry Synai, drugi z góry Tabor, 
a trzeci z łożyska Jordanu, obok 

znajdują się schody prowadzące 
do ołtarza. Obecna zakrystya 
położona ze strony północnej, 
jest starożytną kaplicą. 

ł.acinnicy mieli tain zawsze 

przvstçp i odprawiali tam w 

c'zien św Jakuba Ap. uroczysto 
nabożeństwo w miejscu męczeń- 
stwa W r. 1SÎ0 Patryarcha 
Ormiański korzystając z osłabie- 
nia wpływu Francyi z przyczy- 
ny francusko-nirmieckicj wojny, 
zabronił przystępu Lacinnikom 
do tego miejsca. « chociaż 1'ran- 

cya podniosła protest przeciw 
postępowaniu Patryarchy, jednak 
wbrew temu ł-ac inni kom odmó- 
wiono nadal wstępu do tej kapli- 
cy. 
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tyku kościoła po lewej stronie 

oglądać można bardzo stare i 

dziwaczne dzwony ormiańskie z 

bronzu i drzewa, których używa- 
no dawniej do zwoływania wier- 

nych na modlitwę. Stąd wycho- 
dzi się na obszerny dziedziniec, 
poł^ony pomiędzy zabudowania- 
mi na4eżJtemi do Seminaryum i 

muzeum, po przejściu tego przy- 

chodzi się·· cła klasztoru Oliwne- 
go, Deir ez Zeitounieh,zamieszka- 
łego przez zakonnice Ormiański; 

zgromadzènia świętych Aniołów. 

Kaplica tych Zakonnic wybudo- 
wana w dwunastym wieku na | 
starożytnych ruinach, zajmuje 
miejsce pałacu najwyższego ka- 

płana Annasza, gdzie zaprowa- 
dzono najprzód Chrystusa po poj 

| maniu Go w ogrodzie Getsema- 

ny. 
Annasz, który był wyniesiony 

do godności Arcykapłana w dzie- 
1 wiątyin roku po narodzeniu Chry 
[ stusa, po dziewięcio-letnim speł- 
nianiu tego urzec»!, został depo- 
nowanym przez prokuratora 
rzymskiego Gratusa. Lecz. jak 
powiada Józef, historyk żydow- 
ski, będąc bogatym, wpływowym 
i przebiegłym, zdołał przeprowa- 
dzić swych własnych synów ja- 
ko swoich następców, a po czte- 

rech latach udało mu się posa- 
dzić na tronie arcykapłana swe- 

go zięcia Kaifasza. który spra- 
wował urząd arcykapłana przez 
lat dziewiętnaście. Annasz po- 
został jednak duszą Sanhedry- 
um i dlatego zaprowadzono 
tam najprzód Jezusa pojmane- 
go. 

W przedsionku kaplicy znaj- 
duje się miednica do ablucyi, tak 

jak w łacińskich kościołach na- 

czynie do wody święconej. Do 

sanktuaryum >vchodzi się przez 

wspaniały portyk z dwunastego 
stulecia, którego łuki spoczywa- 

ją na kwadratowych filarach· Po 

lewej stronic jest mala kaplica 
poświecona pamięci stawienia Jc 
zusa przed Annaszem. 

Po powrocie na dziedziniec, 
widzi się po prawej stronie, przy- 

dzwonie ormiańskim, kilka oliw- 

nych drzew, które od czternaste- 

go stulecia tam się znajdują, a 

o których podaje się, że to są 

odrosty drzewa, do którego był 
ι przywiązany Jezus. Od tycn 
I drzew nazwano klasztor ez Zci- 

tounieh. 
Po przejściu dziedzińcu klasz- 

tornego, wchodzi się w ganek 
pomiędzy dwoma murami, przy 

którego końcu znajdują się drzwi 

prowadzące wprost do bramy 
Dawida, przez którą przeszedłszy, 
przechodzi się do Wieczornika : 

za małą opłatą Stróż otwiera te 

drzwi, inaczej trzebaby wrócić do 

[ kościoła św. Jakóba, wejść w u- 

licę z lewej strony i krążyć na- 

! około murów, aby dojść do bra- 

my miejskiej. 
Ta brama, nazwana przez miej 

scowych mieszkańców Beb en 

'Ncbi Daoud, brama proroka Da- 

I wida i Bab Sahioun, brama 

Syon, wprowadza do jednej z 

wież murów miejskich, zbudo\va- 

nych przez Solimana II. w roku 

hegiry, tj. podług liczenia lat 

zwyczajem mahometańskim, od u 

cicczki Mahometa 7 Mekki, 94*', 

ery chrześcijańskiej 1540 — 1541, 
jak podaje umieszczony tam na· 

pis- Materyał budowlany po- 
chodzi z murów starożytnych. 
Poza skrzydłem bramy znajduje 
się tam jeden kamień z napisem 
łacińskim z dcdykacyą Jupitero- 
wi Serapińskicmu, postawiony 
przez oddział trzeciej ligi Cyrv- 
nejskiej, stojąc v załogą w goi- 
nem mieście, z okazyi zwycięstw 
Τ raj a na w r. 116. 

Idąc wprost od bramy Dawi- 
da jakie czterdzieści kroków i 

patrząc na prawo, widzi się uła- 

mek kolumny wystający z zie- 

mi zupełnie przy murze. Tc;i 

kamień znaczy miejsce, na któ- 

rem stał się cud podczas pocho- 
lu pogrzebowego ze zwłokami 

Xajś\r Panny, kiedy Żydzi za 

tizymuiąc pochód, zamierzali 
zbcszczcścić zwłoki święte. 

Po<lanic to jest bardzo staro- 

żytne. W* apokryficznej księ- 

dze św. Jana o zaśnięciu Najśw- 
Panny, napisanej < kulo trzecie- 

go wieku, znajduje się następu- 

jący opis: Kiedy Apostołowie 
nieśli święte zwłoki Najśw. Pan- 

ny do grobu w Getscmany, Ży- 
dzi zatrzymali pochód i rzucili 

się gwałtownie na święte zwło- 

ki tej, która porodziła Jezusa. 
Nikczemnikowi, który pierwszy 
odważył się dotknąć świętych 
zwłok, paraliż ubezwładnił rękę, 
p. wszyscy inni zostali dotknię- 

ci ślepotą. Strach owładnął 
wszystkich i uznali swój błąd 
karę Bożą i aiłowali za swój wy- 

stępek wszyscy. Poczem przez 

modlitwy Księcia Apostołów zo- 

stali wszyscy uzdrowieni i sta- 

li się odtąd uczniami nauki Chry- 
stusa. 

Idąc dalej tą drogą, po dwu- 

dziestu krokach, po prawej stro- 

nie przechodzi się przy nowym 
kościele Zaśnięcia Maryi. Czer- 

dzieści kroków dalej przycho- 
dzi się do wejścia do Mo- 

szej Dawida, która zajmuje 
Wieczernik. , 

Tu w tym miejscu odbyła się 
ostatnia wieczerza, podczas któ- 

rej Pan Jezus ustanowił Najśw. 
Sakrament Ołtarza i tu zstapiï 
na Apostołów Duch św. 

W obszernym górnym pokoju 
jednego ze zamożnych uczniów 
Chrystusa Pana. za wskazówką 
Jezusa, uczniowie przyrządzili 
liturgiczne pożywanie baranka 

wielkanocnego· Kiedy już wie- 
Ci.ór nadszedł. Jezus umył no- 

gi uczniom i przygotował ich do 

tajemnic, które tam się spełnić 
miały. Po spożyciu wielkanoc- 

nego baranka, Chrystus, ów Ba- 

ranek Boży, przedtem, zanim po- 
niósł ofiarę z siebie na krzyżu, 
ustanowił tu pamiątkę swej ofia- 

ry, Najśw. Sakrament Euchary- 
styi i Sakrament Kapłaństwa. 
Tam też przepowiedział zdrad·? 

Judasza i trzykrotne zaparcic się 
Piotra. Po śmierci Jezusa na 

krzyżu, λ\icczernik stał się miej- 
scem zebrań i ochrony zasmuco- 

nych Apostołów; tam także wie- 
czorem w dniu zmartwychwsta- 
nia Chrystus Pan wszedł do nich 

przez drzwi zamknięte. Ośm 

dni później, znów Jezus zjawił 
się tu przed zebranymi Aposto- 
łami i napomniał Tomasza za je- 
go niewiarę. Po wniebowstą- 
pieniu Chrystusa Pana, tu znów 

Apostołowie wraz z uczniaipi ze- 

brali się w liczbie stu dwudzie- 

stu i tu wybrali w miejsce zdra- 

dzieckiego Judasza na apostoła 
św. Macieja. Tu także w dzień 

Zielonych Świąt ^stąpił na ze- 

branych Duch św·, poczem Piotr 

[ iw. z pierwszem swem przemó- 
wieniem wystąpił publicznie i na- 

wrócił trzy tysiące ludzi, którzy 
uwierzyli w Chrystusa zmart- 

wychwstałego. Wieczernik na- 

stępnie stał się miejscem zebrań 
dla pierwszych chrześcijan, prze;: 
co stał się niejako matką wszyst- 
kich kościołów. Γ11 Najśw. Pan- 

na przeżyła ostatnie chwile ży- 
cia swego ziemskiego i tu zasnę- 

ła snem śmierci, oddając swą 
przeczystą i niepokalaną duszę w 

ręce swego Boskiego Syna. 
Ani Ewangelia, ani też trądy* 

cya nie podają nam nazwiska 
właściciela Wieczernika. Opie- 
rając się jednak na fakcie, że tam 

po śmierci Chrystusa Apostoło- 
wie i Uczniowie zbierali się 
wspólnie na ćwiczenia religijne, 
przyjąć można, że właściciel Wic 

czernika należał widocznie do 

tych pierwszych wyznawców 
nauki Chrystusa, którzy, jak po- 

daje św. Łukasz, oddali wszyst- 
kie swoje posiadłości Apostołom, 
aby mogły być rozdzielone pomię- 
dzy potrzebujących. (Akta IV. 

34." 35.) 
Św. Kpifatiius (307 — 403) o- 

powiada, że przy nadejściu A- 

dryana do miasta świętego w r. 

135, chrześcijanie posiadali koś- 

ciół w W icczcrniku na pierwszem 
piętrze, tj. w miejscu, gdzie się 
Apostołowie zbierali po wniebo- 

wstąpieniu Chrystusa. W opo- 
wieści swej mówi, że kościół ten 

stał w tej części Syonu, która zo- 

stała zachowana przy zburzeniu 

miasta· Św. Cyryl Jerozolimski, 
około r. 350, opowiada także o 

kościele w górnej części Wieczcr 

nika. że znajdował się w miejscu, 
gdzie Duch mv. zstąpił na Apo- 
stołów. 

W ciągu wieku czwartego wy- 
budowano tam na miejscu pi :r- 
wszego kościoła wielką bazylikę, 
którą Ormiański pielgrzym tak 

opisuje: Kościół Św. Syonu, od- 

legły o jedno stadyum (ckoło 
625 stop) od kościoła Zniartwycli 
wstania jest 100 kubitów dingfi 
a *0 szeroki, (jeden kubit około 

18 cali). Znajduje się tam S0 

kolumn połączonych łukami. Xie 

ma tani górnej części, a sufit jest 
z- drzewa: u sufitu zawieszona 

jest cierniowa korona, którą by 1 

ukoronowany Zbawiciel. Po 

prawej stronic kościoła jest sala 

ś.więtych tajemnic, z kopulą z 

drzewa, gdzie jest przedstawiona 
Ostatnia Wieczerza. Tam znaj- 
duje się ołtarz do liturgicznych 
nabożeństw. 

W r. 1010 Saraccni zburzyli 
bazylikę, którą jednak Krzyżow- 
cy odbudowali na tych samych 
fundamentach. W r. 121C bazy- 
lika ta jakoteż wiele innych świą- 
tyń zostały zburzone z rozkazu 

Melcka cl Monadhem, uszła jed- 
nak zniszczeniu kaplica Wieczer- 

nika i bazylika św. Grobu. 
Podczas szęścio-letniego zawie- 

szenia broni, zawartego pomię- 
dzy Fryderykiem II., a Mclekiem 
cî Kamei w r. 1228 00. Fran- 

ciszkanie osiedli w Jeruzalem, 
czego dowodzi bulla papieska, 
wydana dnia Igo lutego, 1230 r·, 

przez Grzegorza IX, a wysłana 
do Patryarchy Antyochijskiego i 

Jerozolimskiego, mieszkającego 
w mieście świętem. Manus- 

krypt znajdujący się w bibliote- 

ce Magliabechiana we Florencyi, 
dowodzi, że w r. 3"?40 00. Fran- 

ciszkanie obsługiwali już kościół 

św. Grobu. Jak dowodzi ustęp 
listu Papieża Aleksandra IV, pi- 

sany do Prowincyała Syryjskie- 
go, dnia Igo lipca, 1257 r., to 

wszyscy OO. Franciszkanie zo- 

stali wymordowani w r. 1244 

przez Karismian, lecz wkrótce i η 

ni zajęli miejsca pomordowa- 
nych- Dnia ligo lipca, 1309 r, 

Bibars li., jak pisze Roku ed 

Din, nadał Zakonnikom z klasz- 

toru Syon, od św. Grobu i z Bet- 

lcem, firman, w którym pot- 
wierdza wszystkie przywileje na- 

dane im przez swych poprzedni- 
ków. — Oryginał tego dokumen- 

tu ogłoszony został w roku 18!>8 

przcz O. Hieronima Gołubowi- 
cza. 

Małgorzata, szlachetna matro- 

na Sycylijska, oddana w zupeł- 
ności na usługi pielgrzymów w 

Jeruzalem, kupiła za tysiąc sre- 

brnych dirhem, małą posiadłość, 
jak mówi akt kupna z dnia 1 jgo 

maja 1335 r., Elliat Sahioum, 

tj. Wieczernik ia Syonie i daro· 

wała go 00. Franciszkanom- 

Aby zapobiedz wszelkim prze- 

widzianym trudnościom na przy- 

szłość, Robert z Anjou, król Sy- 
cylijski, odniósł się wprost do 

Nazer Mahomeda, sułtana Egip- 
tu i Damaszku i kupił za 32,000 
dukatów, około <5,000 dolarów, 
cały obszar zajmujący ruiny ko- 
ścioła i klasztoru na Syonie i zro- 

bił z tego podarunek Stolicy A- 

postolskiej z warunkiem, aby 
OO· Franciszkanie zostali stró- 

żami tej posiadłości. Papież 
Klemens VI zgodził się na ten 

warunek bullą Nuper carissimi, 
wydaną w Avignonie, dnia 21go 
listopada, 1342 r. Potem OO. 
Franciszkanie odbudowali górny 
pokój Wieczernika, który prze- 
chował się aż do obecnego cza- 

su. 

Następnie Benjamin z Tudela, 

żyd podróżujący puścił fałszywą 
pogłoskę, że grób Dawida znaj- 
duje się pod dolną salą 
Wieczernika. Pogłoska przyjęła 
się pomiędzy Muzułmanami, 
a derwisze podtrzymywali tę po- 
głoskę, aż w końcu Soli- 
man II. wydał edykt, da- 

towany 28go marca, 1523 

r., rozkazujący wydalenie „nie- 
wiernych" tj. OO. Franciszka- 
nów v. klasztoru i z kościoła Wie- 
czernika. 

Za staraniem Wezyra z Gizv 
i ambasadora ces. Franciszka I·, 
pozwolono jednak zatrzymać za- 

konnikom część klasztoru z po- 
kojem połączonym z Wieczerni- 
kiem przez drzwi, gdzie urządzo- 
no kaplicę. Nic <.!iugo jednak 
OO. Franciszkanie cieszyli się 
tem połączeniem, gdyż drzwi ic 

zostały zamurowane. 

W r. 1545, dnia 3go paździer- 
nika. Soliman wydał nowy c- 

dykt nakazujący wypędzenie 
OO· Franciszkanów ■/. reszty zaj- 
mowanego klasztoru, albowiem 

posądzono ich o zbieranie się i 

ukrywanie u siebie broni wo- 

jennej. Francuski ambasado: 

postarał się jednak o odłożenie 

wykonania dekretu. Nareszcie 
trzcci edykt wydany dnia 2go 
czerwca, 1551 nakazał natychmia- 
stowe wypędzenie Zakonników z 

górv Syon, co też natychmiast 
wvkonanem zostało bezwzględ- 
nie. 

Mnisi Ormiańscy ulitowali sie 

nad wypędzonymi OO. Francisz- 
kanami i dali im czasowy przy- 
tułek w klasztorze Deir Zeitou- 

nicli, gdzie też OO. Franciszka- 
nie pozostali aż do przeprowa- 
dzenia się do klasztoru św. Zba- 
wiciela : tam teraz rezyduje Ku- 

stosz Ziemi świętej, który także 

zatrzymał tytuł Gwardyana Gó- 

ry Syon. 
Stanąwszy przed Budynkiem 

Xebi Daoud, znajdziemy się na 

miejscu starożytnej bazyliki, po- 

przednio już na podstawie opo- 
wieści Ormiańskiego pielgrzyma 
opisanej. 

Po wejściu po małych scho- 

dach o czterech stopniach i po 

przejściu drzwi idąc po lewej 
stronie dolnego piętra Wieczer- 

nika, znajdziemy się na miejscu, 
gdzie Jezus umył nogi Aposto- 
łom, przedzielonem od sali Wie- 
czernika ścianą. 

Chrześcijanom jest absolutnie 
zabroniony wstęp do tego miej- 
sca. 

Dolne piętro, starożytnej bu- 

i dowy, podzielone jest na dwie 

sale; sala od zachodu ma łuki o- 

parte na dwóch filarach, jestto 
miejsce mycia nóg; sala ku 

wschodowi jest mniejsza, ale wy i 

sza, w niej na środku znajduje 
się wielki i ciężki kamienny sar- 

kofag poktryty drogimi dywana- 
mi: Muzułmanie utrzymują, że 

to grób Dawida. Do wnętrza 
można zajrzeć przez okna. 

Teraz po ogłoszeniu konstytu- 
cyi w Turcyi, OO. Franciszka- 

nie posiadający dokumenta wła- 

sności Wieczernika, zamierzają 
robić starania o odzyskanie tego 

miejsca, jako swej własnpści 
prawnej. 

Idąc dalej kilka kroków na- 

przód, przychodzi się do schodów 

o dwudziestu stopniach, prowa- 

dzących na mały taras· Z le- 

wej strony jest południowa ścia- 

na świętego przybytku; oświetlo- 

nego przez trzy okna. Drzwi, 
bardzo pojedyncze otwierają się 
ku zachodowi. Wnętrze podzie- 
lone jest na dwie odrębne sale 

zupełnie od siebie oddzielone. 
Sala od zachodu jest 48 stó;> 
długa a 30 stóp szeroka. Dwie 

kolumny oparte na dolnych fi- 

larach dzielą salę na dwie nawy, 

w bocznych ścianach są w tej sa- 

mej linii wmurowane połowy ko- 

lumn. Sala ta może pomieścić 
120 osób i jest poświęcona pa- 

mięci ustanowienia Najśw. Sa- 

kramentu Kapłaństwa. W po- 
łudniowo-zachodnim rogu znaj- 
dują się schody o dwadzieścia 

jeden stopniach łączące ze sobą 
dolne i górne piętro. W koń- 

cu sali, ku wschodowi, są scho- 

dy o ośmiu stopniach prowadzą- 
ce do drugiej sali, która od stro- 

ny północnej zakończona jest ko- 

pułą. To miejsce poświęcone 
jest pamięci zesłania Ducha św. 

Tam także znajduje się sarkofag· 
przedstawiający grób Dawida. 

Chrześcijanom, zwiedzającym 
to miejsce nie jest dozwoloneru 

uklęknąć ani głośno się pomo- 

dlić; można jednak po cichu zmó 

wić jedno Ojcze nasz i jedno 
Zdrowaś, aby uzyskać odpust zu- 

pełny. 
Wychodząc z Wieczernika, 

czyli obecnie z meczetu Xebi 

Daoud, bierze się pierwszą uli- 

cę po lewej stronie a przychodzi 
się do wejścia nowego kościoła 

Zaśnięcia Maryi. 
Wieczernik stał się pierwszym 

kościołem i miejscem zebrań, ja-1 
koteż i przytułkiem domowym 
dla Apostołów. Obok tych ob- 

szernych sal, podług zwyczaj α 

wschodniego, było tani zapewne 
wiele mniejszych ubikacyi, w któ 

rycli mieszkali czasowo Aposto- 
łowie, gdzie też w ostatnim cza- 

sie swego życia ziemskiego za- 

mieszkała Najśw. Panna i tam 

też zasnęła w Panu. 

Po zburzeniu bazyliki wskazy- 
wano pielgrzymom miejsce, o- 

znaczone kamieniem z wyciętym 
krzyżem jako miejsce dawnego 
ołtarza, który znaczył miejsce za- 

śnięcia Najśw- Panny. 
W r. 1898 cesarz niemiecki, 

i Wilhelm II., kupił od rządu tu- 

reckiego ten kawał gruntu zasy- 

! pa η y gruzami i podarował go 

niemieckim katolikom. Za sta- 

raniem towarzystwa katolickiego 
dla Palestyny, istniejącego w Ko- 

lonii buduje się tam wspaniałą 
rotundę na wzór sławnego ko- 

ścioła w Akwizgranie. 
00. Benedyktyni, którym od- 

dano kościół ZaśnięciaMaryi, wy 

budowali zaraz obok kościoła no- 

wy, wspaniały klasztor, który za- 

jęli na mieszkanie 21 go marca, 

1S06 r. 

Po wyjściu z okolenia miej- 
sca Zaśnięcia Maryi, można iść 

zwiedzić starożytne fortyfikacye, 
które zdają się poprzedzać cza- 

sy niewoli żydowskiej. Biorąc 
drogę po lewej stronic, idzie się 
aż do dna parowu doliny Hin· 

nom, poczem zwraca się w kie- 

runku południowym idąc aż do 

angielskiego zakładu Ecole Go- 

bât. Tam na froncie po lewej 
stronie drzwi λ\ idzieć można ca- 

łą masę* bloków kamiennych wy- 

pukło ozdobionych ; dalej na 

równi z urwistą skałą jest kwa- 

dratowe podmurowanie, które 

służyło jako fundament pod wie- 

żę narożnikową. Z północno- 
wschodniego rogu protestanckie- 

go cmentarza, który trzeba 

przejść, gdzie znajduje się głębo- 
ka kotlina, można przyjrzeć się 
całości kolosalnego urwiska, któ- 
re tam dochodzi do 5."» stóp wy- 
sokości. 

7. tog·» miejsca wraca ^ię d>> 

bramy Dawida, a idąc pomiędzy 
wałami z lewej a cmentarzami 
z prawej strony, przychodzi ?y 

do miejsca, gdzie stał «loin Κ.ι>- 
fasza. Wejście do tego zabu- 
dowania jest blisku bramy Xcbi 
Daoud. 

Ból Zębów 
Zniknął! 

„E—Z Toołh Filier" usuwa co natych- 
miast, i nie dopuszrza co. 

Jest niemożliwym aby ból zębów pn- 
eoetai nadal jeśli użyjecie ,.E—Z Tooth 
Filier", wkładając go do otworu w zę- 
bie. tak jak jest niemożliwem abv IM 
pozoetał na gorącym piecu. Uchodzi 

Daje nnuclr Jakby się mlii roulnpaéf 
Sprftbiijclc „E—T'. 

bardzo szybko, tak jak 161 topnieje ηλ 

piecu. 
Λ co najlepsze. daje nietylko chwilo- 

wą ulgę. Gdy wkładany jest do zęba. 
nie dopuszcza powietrza i twardniej··. 
Ból zęba ustaje. g*Jyż Ε—7. pozoata.·» 
Jakoby plomba, doprtki nie będziecie 
miel! sposobność! pftj4<« do dentysty. 

Nie jest to tylko chwilowa ulga. leca 
prawdziwa plomba kfftra wytrwa ty- 

godnie s nawet całe miesiące. Każdy 
może używać ,.E—Z i*asv) Tooth Fil- 
ier". Weżtnie tylko chwileczkę, a kosz- 
tuje tylko 2ôc. 

Ε—7. Tooth Filier jest na sprzeda z u 

waszego aptekarza po 2Sc za butelk·? 
lub przyślemy wprost po otrzymaniu 
ceny. Chas A. Bertram Drug Co., 347 1 

Elston ave.. Chicago. 
Na sprzedaż i rekomendowane w Cli i 

cago przer Siegel Cooper and Co.. W. 
A. Wiebo'.dt and Co., Q. I.innlng and «'o. 
C. R. Walgreen and Co.. 3!>ta 1 Cottag·» 
Grove ave.. Otto J. Hartwig. MHwank·»* 
and Western. Ii. Klein, Ha'.sted. 14-«a 

I Liberty ul., Geo. Karz. North ave ! 
Halated. John J. Chwatal, 275β W. 22nl 
st., Economical Drug Co.. 122 N. P'at.» 
et.. Schmidt Bros., Tlsza 1 Cottage 
avenue. 

Rupture Zabija 
7000 osób rocznie 

Siedem tysięcy osób umiera rocznie 
— certyfikaty pogrzebowe zaznacza- 

ją ..Ruptura". F>!a czegu'.' Ponieważ ci 
nle«czę?llwi zaniedbali się sami albo 
tylko pielęgnowali opuchłe miejsce, ale 
nie zbada!! przyczyny gruntownie. Λ wy 
co robicie'.' Czy także zaniedbujecie 
się nosząc pas na rupturę. różne okła- 
dy. lub jak je zowiecie'.' W najlepszym 
razie pas jest tylko liciią podporą wa- 

lącego się muru. — i niczem więcej nic 
jest jak tylko mechaniczna podpora. 
Fas éciftnie muszkuły i hamuje cyrku- 
lacyę krwi — zarazem osłabiając mu- 

szkuły, które jak najwięcej krwi po- 
trzebują. 

Lecz wiedza wynalazła sposób i każ- 
dy cierpiący na .rupturę w tym kraj·! 
może skorzystać z tej próby DAKMU 
w swoim własnym domu. Mianowicie 
Plapao metoda jest bezwątplenla naj- 
bardziej naukowy, logiczny i zadawał- 
niający środek domowy na rupturę, ja- 
kiego świat kiedykolwiek zaznał. 

1'iapao Pai giy przyłożone do cia- 
ła. nie może się zsunąć ani zmienić po- 
łożenia, nie jątrzy i nie szczypie. Mięk- 
kie jak aksamit, — łatwo da się zasto- 

sować — nie drogie. Można to nosi»: 
nawet przy pracy a'.bo w czasie snu. 

Niema sprzączek, sprężyn ani rzemie- 
ni. 

Nauczcie się jak zaniknąć miejsce 
rupturowe jak natura tego wymaga 
tak. że ruptura nie xejdxic na dół. Na- 
pieroie dzisiaj do Plapao Co.. Błock 
2828 St. Louis, Mo. po bezpłatni} prób- 
kę Plapao i po potrzebne informacje. 

J. H. OLSON 
Ogrzewanie parą i gorącą wodą. 

Ogólne reperacye i przerabianie 
System wentylacyjny 

4012 State Ulica Chicago. 
Dajemy obrachunki na żądanie. 

Telefon Oakland 1441 

maltISar^ 
Polecone przez Najlepszych Lekarzy 

OSTRZEGAMY PRZEIÏ 1MITACYĄ 
Upewnijcie elç. te Jeat Mr Atoji, .Jeżeli 
nie Jeat Mc Amy», to nie Jest tadnem 
Malt Marrow 
îttcAVOY BKEWIXG COMPANY 

Adam Ortaelfen, PrttM. 
TELEPHONE CALUMET 8401 

FRANK KLAJDA 
KONTRAKTOR BUDOWNICZY 

Buduje domy. ezkołv. koicioły 1 hale. Robi ro» 
maite przeróbki ora« reparacyo. 

Ceny bardro umiarkowane. 
1361 NaUa al., rég Blackkawk aiicy 

Telafón Hajmarket ara 

FREE POLAND 
Walka o wolność Polski na całej linii. Stany Zjednoczone będą mieć 
w tej sprawie głos decydujący, dla tego należy nam wytężyć wszyst- 
kie siły, aby urabiać nam przychylną opinię dla Sprawy polskiej. 
Każdy Polak obowiązany Jest w tern pomagać. Każdy Polak powinien nieć 

pismo FREE POLANO i dawać je znajomy· Amerykanom do czytania. 

FREE POLAND 
wydawany |e«t efceade 
w Wauyaftrale I Imu- 
tn|# ramii 'dwa d*Ury $2.00 

WYTNIJ TEN KUPON, DOŁĄCZ 2 DOLARY I ZAADRESUJ DO 

FREE POLAND, 7 

Załączam duia (2) dolary jako prenumeratę roczną na "FREE 

POLAND", począwszy od dnia 

Nazwisko 

Ulica 

Miasto Stan 

M mm M· m mm mm mm mm mm mm rwmt mm mm mm mm m mm* m 

POTRZEBA AGENTÓW. 

DOKTOR A. L.ITVIN 
Sag MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON AVENUE 

Nowe uną- 
dienit do le- 
esenia za po- 

mocą elfk 
tryki. 

Lecej choroby m^tciuo, dum 
1 dslool wteiBoml modycynaml 
tum i|>nr>l·^ «wag· na wmlMt 

dnałtan A«nkr· 
9»<ilajr cfkowii Oi · ru*d« · tiMtrai 
kaMlfotete. W· erwartek popołudnia wy* 

Itanl· Ukj Aoroby koMm 
TeUftra Monroo 0784. 

Odwiedza ρ» 
cyentów w# 

dnie i w nocy 
Każdego cza- 
to gdy zaląd. 


