
JUSYE POLSKIE W OBCYCH KRAJACO. 

WYCIECZKA MISYJNA 
do polskich robotników w Szpi- 

cy i, wq wrześniu 1804 roku. : 

(Z "Misyj Katolickich"). 
Powróciwszy z Pomorza po u- 

kończonej tamże dla robotników 

polskich nrisyi, otrzymałem od 

przełożonyęh zlecenie udania się 
po dwutygodniowym wypoczyn- 
ku, na podobna misyę. do Szwe- 

cyi. Od niedawna rozpoczął się 
na skandynawski półwysep ruch 

emigracyjny robotników i robo- 
tnic z Galicyi. Rozproszeni w li- 

czbie około 500 po różnych oko- 
licach południowej Szwecyi, pra- 

cują jużto w kopalni kaolinu, jak 
w Bromoella, jużto przy wydo- 
bywaniu torfu, jak w Emmaljun- 
ga, głównie zaś po większych 
majątkach ziemskich przy upra- 
wie pól i żniwie. 

Pierwszym, który zajął się tym 
ludem w tamtych stronach,, jest 
O. Bernard Stolberg T. J., z pro- 
wincyi niemieckiej. W młodości 

służąc w wojsku, zetknął się z 

ludem naszym i pokochał go 
szczerze. "Tyle w nich, powiada, 
znalazłem serca i wdzięczno- 
ści, tyle dobrej woli, iż miałem 
wiele z nich pociechy, a budowa- 
łem się ich pobożnością i przy- 

wiązaniem, zwłaszcza do tych, 
którzy się z nimi obchodzili po 
ludzku." Z żołnierza, hr. Bernard 

Stolberg, -zostawszy kapłanem, 
przez lat 17 zawiadywał parafią 
miasta Malmoe w południowej 
Szwecyi gdzie też zbudował ko- 

ściółek. Mając lat 47, został Je- 
zuitą w roku 1875. Jako znające- 
mu język i stosunki szwedzkie, 
zlecili mu przełożeni pracę misyj- 
ną w tymże kraju. Mieszka tedy 
stale w Norrkoeping, w północ- 
nej Szwecyi j jeden z większych 
pokoi swego ubogiego domku o- 

brócił na kaplicę publiczną, gdzie 
odprawia nabożeństwa dla wier- 

nych, a od czasu do czasu odby- 
wą wycieczki misyjne po całym 
kraju. On to dowiedziawszy się, 
że ten tak sympatyczny dlań lu- 
dek polski emigruje w poszuki- 
waniu pracy aż za morze do 

Szwecyi,reszt^ sil,bo już starcem 

jest blizko 70 letnim, poświęca 
na. jego usługi, a nie znając do- 

statecznie języka polskiego, wy- 
żebrany i zaoszczędzony grosz 
obraca na sprowadzenie dwa ra- 

zy do roku misyonarza z Galicyi, 
by ten lud bez Sakramentów i 
słowa Bożego nie zmarniał dla 

kościoła i ojczyzny. Na żądanie 
wijgc O. Stolbęrga wysłał nasz O. 

Prówincyał poprzednio O. Rudz- 
kiego (Jwa razy, a teraz mnie na 

tę niewielką wprawdzie, ale dość 
uciążliwą wyprawę misyjną. 

Z Krakowa jadąc na Berlin i 

Kopenhagę (tu nocleg w naszem 

kolegium), potem morzem i zno- 

wu lądem,stanąłem na stacyi ko- 

lejowej Ljung Byhend w połu- 
dniowej Szwecyi, gdzie zastałem 

O. Stolbęrga, który wraz z p. 
Andersonem wyszedł na moje 
spotkanie. P. Ernest Anderson,' 
rodowity Szwed, a przytem gor- 
liwy konserwatysta, ożeniony z 

W.estfałką, pochodzącą z dawnej 
rodziny polskiej, ma u siebie ka- 

plicę, a dom jego dla misyonarzy 
jest otwarty w każdym czasie. 

To też przez kilka dni z O. Stol- 

bergiem gościliśmy u tej przeza- 
cnej rodzimy. W czasie Ąfszy św. 
som gospodarz domu jako mini- 

strant klęczał ną stopniu ołtarza, 
żpąa jego śpiewała i grała na 

fisharmonii, a dwoje dzieciaków, 
jak aniołki, patrzały zdziwionemi 
oczkami na to nabożeństwo, któ- 

rego jeszcze nie rozumieją. 
W całej Szwecyi liczba katoli- 

ków bardzo niewielka, a kapła- 
nów jest 11 zaledwie. I tak w 

Sztokholmie przy kościele św. E- 

ryka rezyduje wikąryusz apo- 
stolski, ks. Biskup Adalbert Bit- 
t4r, z 4wPma księżmi świeckimi, 
tamże p.rzy kościele św. Eugenii 
jłęacuje trzech kapano w, w Goe- 

t^bor^.iłwóchW Malmoe ctwocli, 
Getfle jęden, wreszcie w Norr- 

V$eping- yf: świeżo założonej pa- 

rski apostołuje Jezuita, O. Stol- 

berg, rii«*o'dsłępriy mój towarzysz 
w obecnej wyprawię ipisyjnej po 
Szwecyi}-' Wszędzie ż sb- 

bą spory pakunek z przyborami 
do Mszy św. : 

V Z nim razem tedy W soboty 
dnia 2 września wyruszyłem do 
Andersloef na pierwszą pracę mi- 

syjną. Gdyśmy tam przybyli wie- 

czorem o godzinie 7, mówią nam,, 
że tejże nocy ma się tu odbyć zar 

bawa z tańcami,- coś w rodzaju 
polskich wyżynek. Prąca nasza 

zapowiadała się więc niepomyśl- 
nie, jednak ku pociesze naszej, 
Polacy zapewnili nas, że przed 
północą zakończą zabawę i rano 

przed godziną 6tą stawią się 
wszyscy w szkole, gdzie się mia- 

ło odbyć nabożeństwo. I dotrzy- 
mali słowa. Nazajutrz, w niedzie- 

lę, o umówionej godzinie miałem 
dla nich naukę i słuchałem spo- 
wiedzi, podczas gdy O. Stolberg 
zajął się (jak to bywało indziej) 
urządzeniem ołtarza. Koło. godzi- 
ny 9 miałem ostatnią Mszę św. z 

kazaniem i rozdzieliłem wszyst- 
kim (41 osób) Komunię św. Byli 
to nasi Galicyanie z Dębicy i 

Tarnobrzega. Po nabożeństwie 
odwiedziłem ich w "kasami" i 
skosztowałem ich kawy, która 

posiadała wszystkie smaki, tylko 
nie kawy. 

Tego samego dnia wieczorem 

przybyliśmy do Martwinshol, za- 

brawszy z sobą po drodze z są- 

siedniego folwarku Boerringe 5 

osób, pochodzących z Królestwa 

Polskiego. Tu zaraz w szkole 
miałem do ludzi naukę i słucha- 

łem spowiedzi, co się przeciągło 
do późnej nocy. W poniedziałek 
rano od godziny 5 wysłuchałem 
resztę spowiedzi, poczem Msza 

św. i przed rozdaniem Komunii 
św. kazanie. 

Koło południa byliśmy już w 

drodze do Kronowall, gdzie ma- 

ją swój pałac hrabstwro Sparre. 
Aby się tam dostać, musieliśmy 
jechać koleją aż do nadmorskiego 
miasta Ustad, stąd na północ do 

stacyi kolejowej w St. Olof (da- 
wna osada katolicka,dziś luterska, 
tak nazwana od imienia św. Oła- 
wa patrona Szwecyi). Ze stacyi 
po jednogodzinnej jeździe powo- 
zem, zaprzężonym parą rączych 
rumaków, przyjechaliśmy waz- 

ką, ale gładko ubitą drożyną po- 
śród prześlicznych bukowych la- 
sów, do pałacu Kronowall. Budo- 
wa to wspaniała z połowy XVII 

w. Dokoła olbrzymi, kilkudziesię- 
ciomorgowy park z odwiecznymi 
dębami i bukami, z gustownie 
rozmieszczonemi ścieżkami, ław- 

kami, mostkami, z bujną zielenią 
pośród wznoszących się tu i ów- 
dzie drobną krzewiną zagajonych 
wzgórków, jest prawdziwą ozdo- 

bą tej magnackiej siedziby, a 

skoro odezwie się bęben miedzia- 

ny, używany tu zamiast dzwonu 
do regulowania domowego po- 
rządku, to odgłos jego uderzeń 
uroczo rozlega się pośród tych 
zacisznych, majestatycznemi 
drzewami ocienionych chodni- 

ków. 
Serdeczne znaleźliśmy przyję- 

cie w tym otwarcie katolickim 

domu, o patryarchalnych iście 
obyczajach, będącym jedną z nie- 

licznych oaz katolicyzmu w 

Szwecyi. Bo też wielką byłoby 
obrazą dla państwa Sparre, gdy- 
by jaki ksiądz katolicki, bawiąc 
w tych stronach, pałac ich pomi- 
nął. Hrabina, z domu Hamilton, 
Szkotka czy Angielka, druga żo- 
na pana na Kronowalu, gorliwa 
katoliczka, w czem jej też wcale 

mąż jej nie ustępuje, czynnie po-> 
piera misyę dla robotników pol-t 
skich. Szkocla tylko, że zdrowie 
bardzo wątłe nie rokuje jej, po 
ludzku mówiąc, długiego życia. ; 

Rano, o godzinie 9, cały dwór 
ze służbą i jaka tylko w sąsiedz- 
twie, w dalekim promieniu duszą 
katolicka się znalazła, zbiegli się 
wszyscy do prześlicznej kaplicy 
pałacowej, wszyscy też przystą- 
pili do spowiedzi i Komunii Św. 
Zacny hrabią sam z nąjwię^szęn^. 
skupieniem służyj nam do Mszy 
św. Trzy dorastające córki z 

pierwszego małżeństwą, \yzon> 

wo chowane w pobożności, pro-, 
stocie i niewinności, tudzież dwo- 

je drobnych dziatek hrabstwa, 
słuchały Mszy św. klucząc. Wie- 
czorami cała rodzina ze .służba 

codzicń w kaplicy wspólnie od- 
mawia różaniec i pacierze wie- 
czorne, zresztą skazana jest na 

głód duchowny, bo najwyżej kil- 
kanaście razy do roku,gdy tu za- 

.wita. ksiądz katolicki, mają ci lu- 
dzie sposobność słuchać Ms?y 
św. i przystąpić do Sakramentów 
Św. -f 

Dwa dni zabawiwszy u pań- 
stwa Sparre, podążyliśmy ze sta- 

cyi St. Olof koleją w stronę po- 
łudnia do Stenstorp, gdzie w pa- 
(łaęu hr. Ehrenschwaerda urzą- 

dziliśmy nabożeństwo dla zatru- 

dnionych tu 12. polskich ludzi. Ja- 
kaś pani przejezdna, rozrzucają- 
ca między robotnikami polskimi 
w Szwecyi biblię i inne pisma 
protestanckie, w polskim języku 
drukowane, obdarzyła i tych tu 

ludzi takiemi książkami, które ja 
skonfiskowałem, dając im prze- 
strogę, aby książek religijnych 
bez aprobaty biskupiej nie czy- 
tali. Zresztą przyjęcie w tym Go- 
nili, choć protestanckim, było 
bardzo gościnne. Pałac staroży- 
tny, dokoła otoczony olbrzymie- 
mi drzewami, posiada bogatą bi-; 
bliotekę, mnóstwo starych por- 
tretów rodziny Ehrenschwacrd i 

pięknie z bronzu wykonane po- 
piersie szwedzkiego uczonego 
Tycho de Bralie, który się tu 

wychowywał. 
Jadąc na dalszą pastoracyę w 

stronę zachodnią Szwecyi, za- 

trzymaliśmy się wieczorem dnia 
9 września w Christianstadt, po- 
witani przez kierownika fabryki 
tkackiej, pana Fells'a, gorliwego 
katolika z nad Renu, który dla 

powitania nas wyszedł na dwo- 
rzec kolejowy z całą,swoją rodzi- 

ną. Na noc umieszczono nas w 

hotelu. Nazajutrz rano odprawi- 
liśmy w salonie państwa Felis 

Mszę św. Cała rodzina, sama je- 
dna katolicka w tcm mieście, 
przystąpiła do Sakramentów 
świętych! Miał tu być jeszcze je- 
den katolik, jakiś student gimna- 
zyum, aleśmy go nie mogli od- 
szukać. 

Następnie po jednogodzinnej 
jeździe koleją, stanęliśmy nad 
samem morzem w wiosce Bro- 

moella, gdzie w fabryce cegły ka- 

olinowej 130 polskich ludzi znaj- 
duje zajęcie. Z tych na poblizkiej 
wyspie Ifo 12 mężczyzn i 1 ko- 

bieta wydobywają glinę z pod 
! ziemi, kilkoro zajętych ładowa- 

niem tejże gliny na duże łodzie, 

ciągnione za pomocą małych pa- 
rowczyków na ląd do fabryki, w 

samej zaś fabryce pracuje we 

dnie i w nocy przeszło 100 pol- 
skich robotników i robotnic. Zło- 
żywszy w nędznym hotelu nasze 

pakunki podróżne, zwiedziliśmy 
fabrykę, oprowadzani przez gali- 
cyjskiego żydka, nazwiskiem 

Yerstaendig, nader sprytnego a- 

genta w dostarczaniu tutejszym 
przedsiębiorcom tanich sił robo- 

czych z Galicyi. Biedni robotni- 

cy, okryci białym pyłem, wyglą- 
dają jak młynarze. Pył ten bar- 
dzo szkodliwie działa na oczy, 
dlatego większa część robotni- 
ków posługuje się czarnemi oku- 
larami. Miejscowość mokra, ba- 

gnista, mieszkania nad samym 
brzegiem morza zbite z desek na 

kształt szałasów, a natomiast o- 

stry wiatr od morza, wszystko to 

niekorzystnie się odbija na zdro- 

wiu tych ludzi. Ucieszyli się nie- 

zmiernie z mojego przybycia i 

wylewali przedemną swe żale. 

Powiadają mi, że jedna z męża- 
tek powiła dziecię i jest ciężko 
chora. Dziecię ktoś z robotników 
ochrzcił z wody, lecz dla dopeł- 
nienia ceremonii Chrztu św. wo- 

żono je daleko, najprzód do Mai-' 
moe do proboszcza, potem do 

Kronowall, gdzie u państwa 
Sparre przebywał chwilowo ks. I 

: Knappen, Polak, ze Zgromadze- 
; nia Marystów, osiedlonych stale 
I w Roskiklzie. — Proboszcz, we- 

dług praw krajowych, dziecka 
| chrzcić nie mógł w braku potrze- 

bnych przyborów. Więc naza- 

jutrz, po odprawieniu Mszy św. 
; w hotelu, ja zaopatrzyłem osta- 

tnimi Sakramentami chorą ma-, 

tkę, a tymczasem O. Stolberg do- 
pełnił ceremonii chrztu nad dzie- 
ckiem. Był to dzień sobotny. Po 
południu i w niedzielę od, rana, w 

jakiejś szopie przemienionej na 

kaplicę, którą dziewczęta zielo- 
nemi girlandami, obrazami' i ja- 
skrą\vevni chustkami przyozdobi- 
my, powiedziałem Jcilka nąuk i j 
wysłuchałem soowiedzi 130...or< 

sób. W czasie sumy rozdałem 
Komunię ąw. Pwóch chłopaków 
służyło mi dd; Mszy Św., a cała 
pobożna grópiądka. pełną piersią 
śpiewała pieśni: "Serdeczna Ma- 
tko", "Boże w- dobroci" i t. p. 
Po nabożeństwie i obiedzie od- 

jazd. Odprowadzili nas wszyscy 
na kolej, rozmawiając w clrodze 
■ę wylaniem serca. Jedna £ dzie- 
wcząt śmielszej natury, wskazu- 
jąc1 leżące gęsto wzdłuż drogi i 

po polach głazy granitu, które co 

krok musieliśmy omijać, mówi 
mi naiwnie: 

] — A wiedzą Jegomość, skąd 
się wzięły te kamienie rozsiane 

po szwedzkim kraju? 
— No powiedz, jeśli wiesz. 
— A bo to w dawnych czasach 

te Szwedy, naród bardzo zuchwa- 

ły, rzuciły się na cudowną Matkę 
Boską Częstochowską, i za to 

Matka Boska skarała ich stra- 

szliwie deszczem kaińiennym. 
Na zapytanie, jak się dostali w 

te strony, taką otrzymałem odpo- 
wiedź : 

— Ano ten żyd Verstaendig 
zwerbował nas, mówiąc, że koło 
Berlina pracować będziemy, a 

skorośmy przyjechali do Szcze- 

cina, dał każdemu bochenek 
chleba za 50 fenigów i wsadził 
nas na stary okręt. Cały dzień 

tłukliśmy się po morzu. Wszy- 
scyśmy się rozchorowali. Zdawa- 

ło się, że życie na wodzie zakoń- 
czyć trzeba. Raz okręt stanął na 

środku morza, bo się coś popsu- 
ło; strachu było co niemiara. Nie 

dali nam wody do picia, lecz 

chcieli/ byśmy piwo i wód- 

kę pili — tak my pili wodę mor- 

ską. 
Ze łzami w oczach pożegnany 

przez ten ludek poczciwy, poje- 
chałem z O. Stolbergicm do zna- 

nej już nam rodziny pp. Ander- 

sonów, u których przepędziliśmy 
dwa dni. W środę wieczorem sta- 

nęliśmy na stacyi kolejowej mia- 

sta portowego Landskrone na 

południowem wybrzeżu; stąd 
końmi przysłanemi przez p. Jan- 
sona, zarządcę majątku, przebyli- 
śmy do Marier.berg i zaraz w im- 

prowizowanej kaplicy miałem 

•krótką naulJb do ludzi naszych z 

Galicyi, których 20 osób pracuje 
w tym dworze. Następnego dnia 

rano druga nauka, słuchanie spo- 

wiedzi, dwie Msze i Komunia św. 

Lud dziękował ze łzami. 
I znowu koleją z Londskrone 

do Helsingeborg, stąd do wielkiej 
cukrowni Tow. akcyjnego w Pi- 
rekoepinge, gdzie inspektor tego 

majątku przyjął nas nadzwyczaj 
gościnnie, tak, że nam na niczem 

nie zbywało. W czwartek od go- 

dziny 5 po południu do późnej 
nocy i w piątek od rana, praco- 
wałem jak w poprzednich miej- 
scowościach. Sześćdziesiąt osób, 

przeważnie z Galicyi, przystąpiło 
do Sakramentów św. Wszyscy z 

małymi wyjątkami pracują tu ną 

roli. 

Następnie od soboty wieczora 
pracowałem w West raby, mają- 
tku należącym do tego samego 

Towarzystwa akcyjnego. Miesz- 

kaliśmy u p. Han<son'a, general- 
nego inspektorai wszystkich dóbr 

akcyjnych, nabożeństwa zaś od- 

bywały się w szkole. Ostatnia 
Msza św. z kazaniem w niedzielę 
■skończyła się dopiero 'koło połu- 
dnia, gdyż zdaleka na nią ludzie 

się ściągali. Pan Hanson do tego 
stopnia posunął swą uprzejmość, 
że wszystkich katolików przyby- 
łych zaprosił razem z nami na o- 

biad. A jak ludzkim okazuje się 
dla polskich robotników, za do- 

wód niech iposłuży ten jeden fakt, 
że gdy w poprzednim roku pe- 
wna dziewczyna z Dąbrowy z 

Galicyi, nabawiła' się tu przy ma- 

szynie przez swą nieostrożność 
kalectwa, on nietylko że ją nadal 

lekką pracą zatrudnia, ale z nie- 

małym zachodem wystarał się 
dla niej o roczną rentę 300 marekr 
na całe życie. 

Koło godziny 5 wieczorem w 

niedzielę /przybyłem z O. Stolber- 
giem na stacyę Mąrgarid. Ponie- 
waż już tego dnia nie szedł żaden 

pociąg do Emmaljunga., gdzie nas 

oczekiwała praca, przeto wynają- 
wszy wóz \v hotęlu, podążyliśmy 
tam zara^ drogą przepaścistą po- 
śród bagnis.k, giazów i przetrze- 
bionych lasów, 'kąsani okrutnie 
od much i komarów zjadliwych. 
Po godzinię tęj męczącej jazdy 
przybyliśmy na miejsce. Naprze- 

ciw nam cała inteligencya-fa.te* 
czna, a mnogo jej. było, wyszła 
jak na dziwowisko. Jakąś szopę 
z desek (przeznaczono dq ^nabo- 
żeństw, którą dziewczęta polskie 
przyozdobiły, jak mogły zielenią 
i obrazkami, a podłogę przed im- 

prowizowanym ołtarzem własne- 
mi pokryły chustkami. Zgroma- 
dziło się ludzi polskich 30, a wię- 
cej niż dwa razy tyle osób z inte- 

ligencyi szwedzkiej, chcących 
ciekawie przysłuchać się mojej 
wstępnej nauce, z której ani sło- 

wa nie rozumieli. Zachowali się 
jednak przyzwoicie; tylko jeden 
młodzik, widząc łzy i płacz na- 

szych, uśmiechnął się ironią. Po 
nauce słuchałem spowiedzi w ja- 
kimś składzie starych rupieci. 
Wyszedłem stamtąd z twarzą i 

głową spuchniętą od ukąszeń zło- 

śliwych owadów. Późna już była 
godzina, gdyśmy pociągiem wra- 

cali do Margarid dla przepędze- 
nia nocy w hotelu. Wczas rano, 

przy ostrym mrozie jesiennym, 
jedziemy znowu do Emmaljunga 
koleją. Dygocąc cały od zimna, 
cięty od komarów, którym niepo- 
dobna się było opędzić, odprawi- 
łem Mszę, rozdałem Komunię 
św. i powiedziałem krótką naukę. 
Zwiedziłem zaraz potem barak 
na niezdrowem bagnisku posta- 
wiony, gdzie polscy robotnicy 
mieszkają, nie mając innej do pi- 
cia i gotowania wody, jak tylko 
ze wstrętnej 'kałuży, pełnej roba- 
ctwa i gnijących wodorostów. 
Praca tych ludzi jeszcze cięższa, 
niż w Bromoella,bo całemi godzi- 
nami, a to nawet wczesną wiosną 
i późną jesienią, muszą stojąc we 

wodzie, wydobywać torf z bagni- 
eka. Ten sam agent, żyd Ver- 

staendig, którego poznałem w 

Rromoella, sprowadził ich tutaj 
i grubo na nich zarabia. Pobiera 
od zarządu fabryki mniej więcej 
60 koron miesięcznej płacy na 

osobę. Z tego wypłaca miesięcz- 
nie crłopom po 21 koron, chłop- 
com 18, dziewczętom po 17 ko- 

ron ; resztę obraca na żywność, 

Jctórej im-tetąrcza dość wpraw- 
dzie dostatnio pod względem ilo- 

ści, lecą względem jakości bar- 

dzo wstrętnie. \ licho* Ten cały 
wikt nie może więcej., kosztować 
na osobę jak 15 — 20 koron mie- 

sięcznie; prosżę^tedy-obliczyć, ile 

zostaje w-kieszeni, niesumiennego 
! agenta. A tak po dziewięciomie- 

sięcznej mozolnej pracy, wraca 

nasz biedny robotnik do ojczyste- 
go kraju z nędznym zarobkiem,® 
często z zarodkiem ciężkiej cho- 

roby. 
W Emmaljunga zakończyłem 

moją trzytygodniową wędrówkę 
misyjną i pożegnałem ze łzą w o- 

•ku sędziwego O. Stolberga, apo- 
stoła Szwecyi, który mi wszędzie 
towarzyszył i przyświecał swej 
gorliwości przykładem, nie po- 
zwalając nawet wyręczać 
się w dźwiganiu ciężkiego kufer- 
ka z przyborami mszalnymi. 

Przed tygodniem na pewnej 
sacyi Aestrorp, złożyłem w 

jednej z sal publicznych mój ku- 

ferek podrójny na łaskę i nieła- 
skę publiczności, bo mnie zape- 
wniano, że w Szwecyi kradzież 
nieznana. I rzeczywiście, wraca- 

jąc tędy, znalazłem nietknięty 
kuferek na tem samem miejscu, 
gdzie go tydzień temu zostawi- 
łem. 

W kilka tygodni po powrocie 
do Nowego Sącza, otrzymałem 
od znanego nam p. Anderson'a 
list, który zawierał prośbę nastę- 
pującą: 

"Wielebny Ojcze! Przyślij mi 
do mej kaplicy domowej śliczny 
olejny obraz Matki Boskiej Czę- 
stochowskiej.abym tym sposobem 
mógł wynagrodzić za zniewagi 
tej cudownej Królowej i Pani na 

Jasnej Górze, jakich Ona doznała 
od moich rodaków." 

Mam w Bogu nadzieję, że na- 

sza Jasnogórska Pani czczona w 

tym kraju, oraz krew męczeńska 
O. Laterny w tych stronach prze- 
lana, przybliży dla protestanckiej 
Szwecyi czas łaski i powrotu do 

Chrystusowej owczarni. 
Ks. Józef Gadowski T. J. 

Wjfleczęw5dniachiM Chcą wyleczyć kaźd^o mężczyzną cierpiącego na Varicocele, Stryktnrą, Zaraźliwe Zaka- 
żanie Krwi, Osłabienie Nerwowe, łlydrocele, albo Choroby Mlądaykrpcia. 

Tą korzystną ofertą robimy dla wszystkich tych, którzy wydali awojs pieniądze dla 
wyleczenia sią baz asutku, opróc- tego, aby udowodnić wszyatklm tym, *t6f»ybyli le- 
czeni przez tuzin lub wlącej Innych doktorów lecz bez akutko, te ja nam Jsdyny sposób 
za pomocą którego Waa raz na zawsze wyleczą. 

Kle płaćcie za nlewyleczenfo tylko za wyleczenie. 
Dolcgllrroficl aoląaka, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wylccsą. 

TŁUC A. 

Którzy cierpfą na dychawicę, 
broncbitla lub suchoty stano- 
wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
wanlo Ozallaowego Gazu. 

PRYWATNE CHOPOBT 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko 1 ras 
na zawazei to zupełnie sekretnie. 

rOBADA DARMO. 

I WfiBcżam u stali 

8p«cjr»lUU 
Chorób Kobiet 

1 M^tcsjtn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

ZuUenie macicy, W w plecacfc 
białe uplanry, wyleczone na ata- 

le moją metody dp leczeni*. 

ZATRUCIE KRWI 
i ckoroby skórne, Jąkato: kr* 
■ty, wrrody, otrata włoiów ita. 

Ja wut w|lecrq raz na 
UWUI. 

MÓWIĘ PO POLSEU. 

DR. L. E. ZINS. 247 W, Madison Street, róg Sinjamon, 
ii j—n O-ŁlIOAG-Oi 

QODZ. OFISOWE: Od 8m*j raoo 9toJ wiecz. W Niedz. od 9tej rano do 6tej wlecz. 

!l*L 
1 

465-467 MILWAUKEE AV 
... COR' C HIC AGO AVE "± 

XE ZŁUAUfcH YTK HIt2r. 

BÓL GŁOWY. 
Ból głowy, nerwowość, ból w źrenicach, zawrót 
i t. p. gą to skutki rozmaitych wad ocznych, 
które w większości wypadków naprawione być 
mogą przez dobrze dopasowane okulary. 

SCHROEDERA OKULARY 
pomagają, bo przez umie- 
jętne zastóaowanie do- 
brze pasują. 

Zastosowanie nic nie kosztuje. 
Doskonale dopasowane okulary są tak 
taniemi jak bezwartościowe gotowe 
okulary przez niedoświadczonych do- 
pasowane. 

465-467 
Milwaukee/we 

— cor. chicago Ave.[ 
podzlnj' ofigone: od fl rano do 9 wiocsortm. 

W l'iątki do 7 wieczorem. W Niedzl®- 
]ą od 10 rano do 1 po południu. 

Dr. M. P, KOSSAKOWSKI, 
Mieszka i ordynuje w swoim ofisie pod numerem 

7O0NOblo TTl. w domu p. J. Szymczaka. 

GODZINY: Do9łejrano, 
od 2eiej do 4teJ po 

Soluaniu i od 7meJ 
o titej wieczorem. 

TEŁEFOH HONBOE «13 

Dl CV Ul nnriTlinr mo'n# ia połowy ceny kupić wpro«t 
I flol llfl KIJ N K£ /fabryki. Z»«t080w»nle 1 Zbadini'pr/.es 
1 f*UI IIUi IU,,V najdo/wUdcaeńs/ychbandażyetftwdUilapi 
j ——————j j mężczyzn Jest bezphitne. Przeszło W.ÓCO zado- 

Polecv klercy na I uolonych koBtumerów obecnie noay.ą nąez# paar. 

I u.1.1,1 font.. I HOTTINGER truss eactoby 
465 miitTĄUKKK ATENUK, ró* Chicn^o Avenue., €tf Piętro. Jertlcle Kuwttorcn. 

Otwarte codzienne od Otcj rąpo do fltej ^cczorem. W nledrlelę od fttej raqo do 7mej wieczorem, J 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTĄ 

Gędzięń od g rano do 8 wiec*, .t> 

m i.jansioBst, a sar 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA. 

Dofirsa wykonuje wszelkie prac® podług najao»» 
wgo 1 p9 n«Jpl$#«d cfliile, 

i 
1 .. .i. > oa9MM<to490Mi 


