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folacy na Obczyźnie. 
i LIST POLKI Z PERSYI. 

(Siostry Miłosierdzia Słonimskiej 
do jednej z Sióstr w Krakowie.); 

Persya. — Tauris. Maj, 1905. 
Zdziwi się zapewne najdrożsTaj 

Siostra, otrzymując ten list z bie-i 

dnej perskiej ziemi- Nie wiem na- 

wet, czy mnie droga Siostra sobie 

przypomina, kiedy odwiedzałam 

Ją w Paryżu. Ucieszyłam się nie- 

zmiernie wiadomością, że droga 
Siostra wróciła do kochanego kra- 

ju. Zaraz przyszło mi na myśl, a- 

by do drogiej Siostry napisać, ale 

różne trudności stanęły mi na 

przeszkodzie, a mianowicie choro- 

by. Najprzód miałyśmy tu chole- 

rę, która nawet jedną z naszych 
Sióstr wyprowadziła z tego bied- 

nego świata do niebieskiej ojczy- 
zny. Druga Siostra nasza jest 
chora od sześciu miesięcy. Sio- 
stra Przełożona też przez cztery 

tygodnie przeleżała w łóżku, te- 

raz zaczyna już przychodzić do 

siebie, ale za to moja towarzysz- 
ka zasłabła, a gdy jej się lepiej 
zrobiło, kolej przyszła na mnie, 
wszakże już mi trochę lepiej i mo- 

że się jakoś wygrzebię. Pan Jezus 
nie znalazł dostateczną ofiarę na- 

szą z kraju; i rodziny, zażądał od 

nas jeszcze innych; poddajemy 
się chętnie tym próbom, myśląc, 
że to Jego najświętsza wola i że 

On pptrafi nas pocieszyć po wy- 

próbowaniu chwilowem. 

Tutaj kraj jest bardzo biedny, 
zwyczaje bardzo dziwne. Mamy 
tu Siostry armeńskie, także i ma- 

ły pensyonat dla bogatszych, ale 

bardzo mały, bo nam miejsca bra- 

knie. Jedna Siostra uczy się ar- 

meńskiego języka, my zaś turec- 

kiego, bo ten nam bardzo potrze- 
bny, a- później ja mam się uczyć 
po rosyjsku. Wszystko to nami 

przysparza pracy, a jest nas czte- 

ry Sióstr, od czasu zaś, gdy jedna 
zachorowała, my trzy ipozotałe 
staramy się podołać wszystkiemu. 
Mamy też tutaj czterech księży 
Misyonarzy i jednego księdza ar- 

meńskiego, którzy nas budują 
swemi heroicznemi cnotami; są 

to prawdziwi Misyonarze, tacy, 

jakich chciał mieć św. Wincenty. 
Przedewszystkiem podziwiamy 
ich zaparcie się siebie i prawdzi- 
wie bohaterskie ubóstwo. Serce 

się kraje na widok spokoju i we- 

sołości, z jaką znoszą brak najpo- 
trzebniejszych rzeczy i niespra- 
wiedliwości od tych, dla których 
się poświęcają. Misyonarze mają 
tutaj I5tu seminarzystów, ale u- 

bóstwo tam takie, że prawie nie 

mają dość chleba. Starają się, jak 
mogą, to seminaryum utrzymać, 
bo przecie wyszłoby z niego 
wkrótce piętnastu księży katolic- 

kich, ale nie wiem, czy będą mo- 

gli dojść do końca z powodu brat- 
ku funduszów. Mają.też oni szko- 
ły, ale te są uczęszczane przez u- 

bogich i niewiele im przynoszą 

korzyści materyalnych. Kościoła 
nie mają, tylko kapliczkę, tak ma- 

łą i tak biedną, że nawet nie po- 
dobna do kaplicy. Mówił naęi je- 
den z księży Misyonarzy, ze juz 
pisał na wszystkie strony, ale na 

jego listy odpowiedziało, nieste- 

ty, głuche milczenie. 

Gorąco najdroższą Siostrę pro- 
szę, żeby się też starała przyczy- 
nić za nimi, błagając o pomoc, 
dobrych i pobożnych osób, aby im 

chciały dopomódz choć troszkę, 
bo inaczej będą musieli wszystko 
opuścić. To byłoby wielkiem nie- 

szczęściem. dla całego tego bied- 

nego kraju, dla młodzieży, Ićtórą 
oni tak poczciwie wychowują, a 

także i dla nas, które tu w zupeł- 
nie obcym kraju szczęśliwe Jesteś- 
my, że mamy pomoc duchowną 
od synów Św. Wincentego. 

Mam nadzieję, ze najdrolższa 
Siostra zajmie się tą sprawą, przy- 
czyni się za nimi biednynęu,4ęt bo- 

gatych .i miłosiernych osóbka ja 
gorąco modlić się będę tia tę it£ 
tencye, w nadziei, że P&L 'jiżus 
pobłogosławi Siostry przyczynę. 

Pieniądze można przesłać prze- 
kazem pocztowym pod adresem: 

Mbnsieur Malaral 
SąperieuT de la Mission a Tauris. 

Perse. ś 
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Siostra. Słonimska, "Zgrom, Mi- 
toeierdzii, rodem z Poznańskiego, 

This is not THEORY, it's Foct—and we have the PROOF. Science and Invention 

have made it so. Gas used in modern appliances is Economical, Convenient, Safe and 

Cheap—it saves Time, and does away with Worry, Bother and Trouble. Cali us up 

and ask for the EVIDENCE. Let us SHOW you. 

The Peoples Gas Light and Coke Company, 
Telephone Central 1076. Michigan Avenue & Adams Street. 

wyjechała na misyę do Persy i za- 

raz po Wielkanocy r. 1904 z Pa- 

ryża. Adres do niej: S. S. Tauris. 

Persya, via Berlin, Dom Serca 

Jezusowego." 
Przy tej sposobności może mi- 

ło będzie czytelnikom "Misyi" 
(przypomnąć szczegóły o daw- 

niejszych stosunkach polskich do 

Persyi, podane w jednym z dzien- 

ników lwowskich z okazyi poby- 
tu we Lwowie szacha perskiego: 

"Rzeczpospolita przez długie 
czasy pozostawała w bardzo do- 

brych stosunkach z Persya, a sza- 

chowie perscy i królowie polscy 
za. pośrednictwem specyalnych 
poselstw wiele sobie wzajemnie 
świadczyli grzeczności «. darów, 

których podstawą były stosunki 

i wspólne cele polityczne. 
Dwie rzeczy przedewszyst- 

kiem kierowały wzrok polityków- 
polskich w stronę odległego pań- 
stwa, a mianowicie: niebezpie- 
czeństwo tureckie i misyjna pro- 

paganda katolicyzmu. Turcya, 
podobnie jak Polsce, zagrażała 
także i Pejsyi, a wspólny nieprzy- 
jaciel rodzi najlepszych sprzymie- 
rzeńców. To też począwszy od 

Kazimierza Jagiellończyka, aż do 

Augusta II, przewija się we wza- 

jemnych stosunkach persko pol- 
skich chęć zawarcia przymierza, 
celem wzajemnej dywersyi wojen- 
nej i opadnięcia wspólnego wroga 

lz dwu stron odrazu. Do przymie- 
rza takiego nie przyszło wpraw- 
dzie, ale już sama ta chęć stwa- 

rzała dobre stosunki między Pol- 

ską a Persyą. Również i prozeli- 
tyzm religijny z jednej, a toleran- 

cya wielu szachów perskich ze 

strony drugiej, stwarzały odpo- 

| wiednie warunki dla propagandy 
katolicyzmu w Persyi, której 
zwłaszcza* królowie Zygmunt III 
i Władysław IV gorliwymi byli 
opiekunami. Misye katolickie w 

Persyi stały pod protektoratem' 
królów polskich, a Karmelici w 

Ispahanie nawet swój kościół od- 

dali pod wyłączną opiekę Włady- 
sława IV. 

Pierwsze poselstwo perskie po- 

jawiło się w Polsce za Kazimierza 

Jagiellończyka. Przysłał je szach 
Ussa Chan z darami i życzeniami 
z powodu narodzin syna królew- 
skiego, późniejszego św. Kazi- 

j mierzą. Później szach Abas iitrzy- 
i mywał żywe stosunki z Zygmun- 
\ tem lii, który obok spraw poli- 
tycznych protegował takie misye 

Karmelitów i Augustynów. W 

| r. 1602 Bawił w Persyi jako legat 
tegoż króla kupiec warszawski, 
Sefer Muratowicz, którego rela- 

cya ze "sprawowania rzeczy na 

dworze perskim odszukaną zosta- 

ła i wydrukowana w r. 1777 i 1807. 
W- roku 1612, drugi delegat Zyg- 
munta III, O. Jan Tadeusz, Kar- 

melita, przyjmowany był przez 
szacha tak uroczyście, że podob- 
no sam władca Persyi doglądał 
kuchni na przyjęcie gościa. 

Szach Sephi, następca szacha 

Abasa, tytułował króla Władysła- 
wa IV "najsprawiedliwszym mię- 
dzy władcami Franków (cudzo- 
ziemców). 

W r. 1636 wysłał Władysław 
IV, gotujący się do walnej roz- 

prawyz Turkami, poselstwo do 

Persyi, na czele którego stał dwo- 
rzanin królewski, Teofil Sztarem- 

beTg. Poselstwo to, jakkolwiek 
bardzo przyjaźnie przez szacha 

przyjęte, zakończyło się tragicz- 
nie. W powrocie bowiem, k oło 
miasta Dor-Bend, opadł je szczep 

Lezgyjeżyków i zamordował po- 
sła razem z jego orszakiem;, zło- 

żonym z 2^ ludzi. Zemsta szacha 

Saphiego była okrutna. Mnostwo 
uczestników napadu skazano na 

śmierć,przywódzców ćwiartowano 
publicznie, a kilku z nich zwią- 
zanych, przysłał wraz z posel- 
stwem Mirzy Musam Bega do j 
Polski dla przykładnego ukara- 

nia. Po raz drugi słaf Władysław 
IV legacye do Persyi w r. 1647, 
pod przewodnictwem Illinicza, j 
Litwina. Poselstwo to miało ten 

1 skutek, że oprócz Karmelitów, 
także misya Jezuitów w Pessyi, 
dostała się pod protektorat kró- 
lów polskich. j 

Za Jana Kazimierza były aż | 
trzy poselstwa do Persyi, wszyst- 
kie przyjmowane przez szacha 

•Sulejmana bardzo uroczyście, a 

królowa Ludwika obdarowała 
hojnie tamtejsze misye. 

Również i Jan Sobieski żywe i 
i utrzymywał stosunki z szachem 1 

| Husseinem, pragnąc go wciągnąć 
w swe wieikre plany zniszczenia 
potęgi tureckiej, -ża pośrednic- 
twem legatów Jana Gostkowskie- 
go i Ignacego Zapolskiego. Le- 

gacya perska przybyła jednak do 
Polski już po śmierci króla. 

Za Augusta II posłował do Per- 
I syi najpierw Jakób Nurkiewicz, 

vN-, ,, , 'i Ormianin, który przywiózł krolo- 
wi od szacha same egzotyczne 

prezenty, jak skóry lwów, leopar- 
dy itp. Największą jednak sensa- 

cyę budził "rajski ptak," przysła- 
ny w prezencie. Ptak ten o wspa- 

1 niatem upierzeniu, należał już 
wówczas, podobnie jak i dziś, do 

wielkich rzadkości, i chroniony 
był wyłącznie na użytek władców. 
Dziś największą podobno w Eu- 

ropie kolekcyę rajskich ptaków 
posiada Rotszyld, a gabinet zoo- 

logiczny uniwersytetu lwowskie- 

go za swój okaz zapłacił podob- 
no kilkaset guldenów. O ile jed- 
nak rajski ptak imponował dwo- 
rowi Augusta II, o tyle znowu si- 
ła fizyczna tego króla zaimpono- 
wała Persom. Legat bowiem pol- 
ski opowiadał przy stole szacha 
wiele o tej sile, którą odznaczał 
się August II, co podobało się tak 

Persom, że odrazu mu dali przy- 
domek "Al Kyran," co po persku 
znaczy podobno "łamiący podko- 
wy." Po raz drugi jeździł za Au- 

gusta II do Persy i wojewoda 
chełmski, Rybiński, w r. 1712. 

Miała także Persy a historyka 
swojego w osobie Jezuity lwow- 

skiego Tadeusza Krusińskiego, 
męża ogromnej nauki, który kil- 
kakrotnie w pierwszej połowie 
XVIII wieku bawił w Persyi i 

poznał ją tak dokładnie,ze dzieła 
jego o Persy i,drukowane we Lwo- 

wie, Tragica vertensis belli persi- 
ci historia, lub Prodomus ad tra- 

gicam vertensis belli persici histo- 

riam, tłumaczone były prawie na 

wszystkie języki europejskie. Dziś 
dzieła te poszły w zapomnienie i 

stanowią nawet rzadkości biblio- 

graficzne." 
o—* 

Będzie mniej topielców na świe- 
cie. 

Skromny robotnik duński wy- 
nalazł jakąś substancyę, która 
czyni materyę zupełnie nieprze- 
makalną, a przedmiot tą.substan- 
cyą okryty utrzymuje się na po- 
wierzchni wody. Doświadczenie 
wykazało, że wystarczy mieć 
bluzę, pantalony lub płaszcz od- 

powiednio impregnowany, aby 
się.Rrzez 2—3 dni utrzymać na 

powierzchni wody. 
o 

" 

Promienie radium przeciwko 
wściekliźnie. 

.-Z";' 

Profesor Tizzoni i jego współ- 
j pracownik. Ah.,Bolonii o swoich 

eksperymentach z zastosowa- 

niem promieni radium przeciwko 

•wściekliźnie. Ponieważ trucizna 

wścieklizny działa na centralny 
system nerwowy, przeto profe- 
sor Tizzoni skierował przy do- 

świadczeniach na żywych króli- 
kach promienie radium przez o- 

ko na mózg. Zarażono przedtem 
królika największą/ wścieldizną, 
jaką tylko można przygotować. 
Za każdym razem dokonano in- 

fekcyi tą samą trucizną na 

dwóch królikach, z których po- 
tem tylko jednego leczono pro- 
mieniami radium. Zwierzę, któ- 

rego nie leczono, zniszczało w 6 

do ii dniach po zaszczepieniu 
trucizny. Z królików zas, które 
czono promieniami radium, nie- 
które pozostały przy życiu i są 

zdrowe, jakby im nic złego się 
nie stało. Przed eksperymentami 
dokonywanemi na królikach, 
stwierdzono, że promienie ra- 

dium, oddziałując na truciznę 
wścieklizny, umieszczoną w rur- 

ce szklanej, niszczą ją. zachodzi 

tu jednak pytanie, czyby nie za- 

szkodziły oku człowieka, które- 

goby chciano leczyć w podobny 
sposób. 

o 

Masoni i żydzi w Rosyi. 
"Now. Wremia" za sprawców 

nieszczęść Rosyi uważa masone- 

ryę i żydów.. "Olbrzymia konspi- 
racya, skierowana przeciwko 
Kościołowi i państwu — pisze 
organ p. Suworina — urzeczy- 
wistniała się w rozmaitych pań- 
stwach i być może, że teraz ko- 

lej przyszła na Rosyę. Nieszczę- 
śliwa wojna, zaburzenia wewnę- 

trzne, ogólny nieład, moralny i 

politycznzy rozstrój w społe- 
czeństwie, świadczą o cyyjejś 
strasznie burzącej dziazjłalności. 

"Wiemy, działają tajne stowa- 

rzyszenia, związki robotnicze. 
Ale kto kieruje tym ruchem? Za- 
kwefiowana welonem masoń- 
skim postać puka młotkiem do 

naszych drzwi. Widać tylko jej 
oczy. Pod maską wolnomularza 
może się ukrywa coś niebezpie- 
czniejszego, niż proste sprzysię- 
żenie. 

"Czy to prawdziwa masone- 

rya, czy też wszechświatowy 
związek żydowski, — dość, że 

dziwne to widmo niszczy: rodzi- 

nę, państwo, religię. Jaki gmach 
wzniosą wolnomularze na rui- 

i nach. świata ? •/ My sądzimy, że 

wzniosą nową świątynię Salo- 

mona, lecz b.ez bóstwa... .H 

Niechcemy waszych pfeniądzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa karta pocztowa. 1 wasz# 
imiQ i nazwisko 1 adres wyraźni* na niej 
wypieane, sprowadzi wam pocztą próbką 
Deja Szwajcarskiego Wynalazku zastąpu* 

acego kawę(Dey'B owlssCoffeeSurrogate). 
nóstwo famifij używają po zamiast ka- 

wy, gdyż przy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo Jak trzy funty ka- 
wy bez tego wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bardzo polepszy smak, zapach! 
zdrowotność kawy. 

Steele-WedelesCb. Dej M'a'f'g. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. ClcTelnnd, Obło. 

Polski zakład daje I 
najlepszą gwaran- j 
cyq dobrego i J 
trwałego wykoń- 

czenia prac artystycznie bo ma 17 lat 

praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styi we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerye vo 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają naez interes od wszystkich in- 
nych zakładów, prędkiem fotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny i 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee At. 

Chcecie widzieć świat? 
Więc przyjdźcie do Warazanskltiro fiprcy»ll«tr| 
Badanie ócz 1 porada doświadczonego polskiego 
doktora ZUPEŁNIE DARMO dla wszystkich. 
Przypasowanie odpowiednich okularów od 60c i 
wyżej. Również przyjmuję wszelkie reperacji, 

DR. LEON STEINBERG, 
1015 Mllirnnl.ee Are., 

naprzeciw Wood St. 
GODZ. ÓFI80WE: Od 9tej do 9teJ wlecz. 

W Niedzielę: Od Dtej do lszej po pol. 

Specyalna Sprzedaż! 
Rzadka Sposobność I 

120 Fortepianów 
dobrze znane wyroby—muszą być wy- 
przedane w tym miesiącu, dlatego przyjdźcie 
wcześnie & zaoszczędzicie sporo pieniędzy da 

waszem zakupnie. Wymieniamy tutaj kilki 

z naszego wielkiego mnóstwa sdumlewaj%- 
jącycb taniości ofiarowanych podczas tej 
6przedaźj. 
Jeden Kimball fortepian, COK AA 

trochę używany 
Jeden Steinway fortepian, $95 00 

Dwa Bauer fortepiany, $85.00 
Pięćdziesiąt "eąuare" fortepianów, najpię- 

kniejsze wyroby w kraju, po |10t $lf, 
$20, (30 i wyżej. 
Pamiętajcie że jast to epecyalni sprzedał 

wam^ 

ćze nie było. 
Płacić można za "upright" fortepiany $5.00 

gotówką i $1.00 tygodniowo, a za Uequare" 
fortepiany $1.00 gotówką 1 SOo tygodniowo. 

Kie zapomnijcie adresu. 

157 W, MADISON ULICA, 
blisko Halsted uL 

Otwarte wieczorami. 


