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Legendy o Matce Boskiej. 

ni. 

Był w ciemnym borze srogi 
zbój, co napadał ludzi po dro
gach, mordował i ograbiał. 

Tędy wypadło Rodzinie św. 
do Egiptu uciekać. 

Ale bór ciemny ze zbójecką 
zasadzką strachem ich przej
mował; wiodły przezeń dwie 
drogi; jedna na prawo, druga 
na lewo. Na prawo droga 
prowadziła przez gęstą 
olszynę, obok mieszkania 
zbója, na lewo przez gąszcze 
i wertepy, w których łatwo 
było zabłądzić. 

Święty Józef i Marya Panna 
z Jezusem zdali się na wolę 
Bożą, nabrali otuchy i puścili 
się w gąszcz. 

W lesie zmrok już zapadał, 
chłodne opary z ziemi pod
nosić się już zaczynały. Boże 
dziecię przeziębło i żałośliwie 
popłakiwało u matczynej 
piersi. 

Osiadła tedy Marya Panna 
pod drzewem, aby nakarmić 
Jezusa, a przytem kilka kropel 
pokarmu spadło na oset, co 
wyrastał u Jej kolan i z tego 
mu na listkach białe plamki 
pozostały, aby był naznaczony, 
jako osetkiem Najśw. Panny. 

Zciemniało się coraz bar
dziej i bardziej, a wśród boru 
strasznie było nocować. 

Zbój, co na podróżnych 
przy drodze czatował, usłyszał 
głosy ludzkie w gęstwinie 
i skierował się w tę stronę, 
jak zwierz drapieżny skradając 
się chyłkiem. 

Myślał, że przyjdzie mu 
mordować. 

Aż oto poczuł, że mu na 
ramieniu, maczuga, od nasiąk-
łej krwi aż czerwona, dziwnie 
ociężała, tak że ją udźwignąć 
ledwie zdołał. 

Spojrzy przed się, a tu w 
oczach mu nagle zaświeciło; 
spojrzy znów i widzi najwy
raźniej trzy księżyce nadowem 
miejc-Tn, gdzie Rodzina św. 
spoczywała. 

Dojrzał w gęstwinie Maryę 
Pannę z Dzieciną i Józefem, 
skulonych od chłodu i desz
czem zmoczonych na słocie. 

Zamierzał spytać: zkąd się 
tu wzięli i dokąd chcą? ale 
mu wargi zdrętwiały, nieswoj-
sko mu się zrobiło, mruczał 
jeno, jak dziki zwierz, zasko
czony niespodzianie w ostę
pach i kroku ruszyć dalej nie 
śmiał. 
Schwyciła go moc jakaś nie
widzialna i wcisnęła w ziemię, 
aby tak stał w odległości od 
Dziecięcia Bożego, jako 
zbrodniarz niegodny zbliżyć 
się do św. Majestatu. 

Rozumiał tedy, że mu się 
tknąć ani niewiasty, ani 
dziecka, ani starca nie godzi, 
bo coś zaporą między nim a 
nimi stanęło — i te trzy 
księżyce nad ich głowami 
ostrzegały, go, że nie zwy
czajni ludzie są, przeciw 
którym maczuga jego nic 
nie poradzi. 

Srogość go zwykła ominęła 
choć ponuro spoglądał, jakby 
się własnej niemocy sromał. 

— Jakżesz w boru na słocie 
takiej szukacie ? — spytał 
wreszcie, grubego dobywając 
głosu z piersi — oto tam dom 
mój przy drodze za olszyną. 
Wejdźcie i zanocujcie. 

Weszła tedy pod dach 
zbójeckiej zagrody Najśw. 
Panna z Jezusem i Józefem 
Św., a żona zbójcy powitała 
ch zalękniona, ale gościny 

nie odmówiła. 
Widok dziecka przy piersi 

ZCW H litością, bo sama 
matką była, rozumiała, że mąż 
jej umyślnie tę trójcę z boru 
do domu nasłał, aby wszystko 
troje uśmiercić w sposobnej 
chwili, rzekła tedy z dobrego 
serca: 

— Spieszcie się moi ludzie, 
póki czas i zaniechajcie noclegu 
w tem miejscu! Jam jest 
zbójnicą, a mąż mój śmierć 
wam niechybną zgotuje, gdy 
z lasu wróci! 

Ale Najśw, Panna ją 
uspokoiła, żeby próżnej oba
wy o nich nie miała, bo Bóg 
z nimi. Przed pójściem spać 
wzięła się jeszcze do wykąpa
nia Jezusa w wanience na 
zapiecku, a widząc zbójnichę, 
że spogląda jakoś żałośnie 
na dziecko swoje w kolebce, 
rzekła do niej, by swego 
małego także w kąpiel włożyła. 

— Jakżeż to uczynię — 
odpowie na to Najśw. Panna 
— kiedy synaczek mój trąd 
ma na całem ciele? Nie godzi 
go się razem kąpać zezdrową 
dzieciną. 

Matka Boska kazała jednak 
podać sobie zwrzodziałe zbó-
jątko i własnemi rękoma w 
kąpiel go zanurzyła obok 
Jezusa swego, a gdzie jeno 
ciało woda oblała tam w 
oczach znikał brzydki trąd i 
rany wygojone się zabliźniały. 
Poznał zbójca, że to cud i 
sumienie w nim odtajało; 
chciał złotem i srebrem płacić 
za takie uzdrowienie, chciał 
dziękować ze łzami, lecz się 
spostrzegł nareszcie, że 
te wszystkie skarby świata są 
marnością tylko i że trzeba 
wypłacić się Bogu inaczej, 
skruszoną duszę z plam 
oczyścić i ofiarować ją temu 
Dzieciąteczku, które przyszło 
z trądu grzechów ludzkich 
świat oswobodzić. 

Tak też postanowił uczynić 
i pokutę rozpocząć ślubował. 

Pan Jezus zaś na ręku 
Maryi Panny przemówił w te 
słowa do nowonarodzonego 
zbó jatka: 

— Jakośmy się kąpali razem 
tak kiedyś razem pomrzemy! 

I stało się tak — bo syn 
zbójcy nie poszedł za przy
kładem nawróconego ojca, 
jeno dorósłszy z łotrzykami 
się wdawał, niepomny nauk 
i przestróg rodzicielskich. 

W jednym czasie za zbrod
nie swoje z Chrystusem 
pojmany był i ukrzyżowany 
na Golgocie. 

On to z krzyża przemówił, 
patrząc na Chrystusa: 

— Ten człowiek niewinny! 
— na co łotr po lewicy od-
mruknął: 

— Musi być winny, skoro 
go wieszają. 

Pan Jezus obrócił wówczas 
głowę ku synowi zbója i 
rzekł mu: 

— ,,Zaprawdę, dziś jeszcze 
ze mną będziesz w niebie". 

Ze wspólnej ich kąpielki, 
która wonności przedziwnej 
nabrała, pozostało jednak 
wspomnienie takie: oto w 
ogródku, kędy zbójnicha ją 
wylała drugiego dnia, 
wyrosły pachnące zioła, a z 
tych ziół następnie trzy Marye 
zrobiły maście do namaszcze
nia ciała Chrystusowego po 
zdjęciu z krzyża, przed złoże
niem do grobu. 

IV. 

Dało się Maryi Pannie 
przemknąć przez bór i z rąk 
zbójeckich ujść cało; wyszła 

na pole . pokrajane miedzą, 
pokarbowane w skiby, świeżo 
zorane, a puste jeszcze i nawet 
nie zieleniejące. 

Jak tu się skryć, kędy u-
ciekać przed pogonią? dokąd 
kroki swoje skierować, gdy 
kaci tuż. tuż z mieczami, 
krwią niemowląt zbroczonemi, 
pędzą i ścigają Bożą Dziecinę, 
aby i ona rzezi srogiej nie 
uszła ? 

Po świeżej roli idzie Marya 
Panna z dzieckiem na ręku, 
a przy niej Józef; potykają 
się o bruzdy, ale idą, aby 
spieszniej! Tchu im w pier
siach braknie, jednak nieus-
tają, bo groza za nimi; król 
Heród ściga. 

Dopadli do miedzy, a za 
miedzą chłopek pszenicę sieje. 

— Pomaga Bóg, miły 
chłopku! — woła Najświętsza 
Panna. 

— Daj Panie Boże, kraśna 
pani! — odrzeknie siewacz. 

— Dziś pszeniczkę siejesz, 
jutro ją żąć będziesz, — 
mówi doń znowu, a on: 

— Szczęśliwać byś ty pani 
była, żeby się pszeniczka 
jutro żąć godziła. 

Więc Marya Panna Jezusa 
Józefowi na ręce składa,sama 
się płachtą przepasuje i idzie 
rolą wzdłuż brózd zoranych; 
— drobną rączyną drobne 
ziarno sieje, a kędy tylko 
garść zboża rzuci, wytryskują 
z ziemi strumienie kłosów i 
falować zaczynają i pszenica 
wyrasta jak las. Zasiała tak 
całe pole, daleko aż po sam 
koniec gruntu i wróciła. 

— Dziś jeszcze będziesz 
żął! — powiada z uśmiechem, 
bierze Dzieciątko Swoje na 
rękę i odchodzi ścieżyną ku 
siołu, a chłopek to na cudow
ne zboże pogląda, to na tych 
troje, którym ziemia posłusz-
niejsza, niż samemu słońcu, 
toku niebu patrzy, czy zeń 
aniołowie nie zlatują i zrozu
mieć nic nie może, tylko się 
dziwuje: sen to, czy jawa? 

Aż nareszcie, jakby mu się 
rozwidniło w głowie, kolanami 
do ziemi przypada w grzeszne 
piersi pięścią łomocze, czołem 
o ziemię uderza i tylko jedno 
słowojz głębi duszy powtarza: 

— Pochwalony! pochwalo
ny! pochwalony! 

I żął dnia tego, jak mu 
Najświętsza obiecała, ale gdy 
sierpem pszenicę zagarnął, od 
lasu drogą królewskie zbiry 
wypadły z hałasem. 

— Hej, hola chłopie! — 
hukają nań groźnie — czy 
nie szła tędy niewiasta z 
dzieckiem na ręku i starowiną 
samotrzeć? 

— Szła — mówi żeniec. 
— A kiedy, kiedy? — do-

Pytują! 
— A wtedy, kiedym tę 

pszeniczkę siał. 
— Wtedy jeszcze, a teraz 

już dostałą żniesz? to i ścigać 
ich dalej próżny trud! 

Wrócili z niczem, straciwszy 
nadzieję, by zdołali dopędzić 
zbiegów, a Rodzina św. była 
już daleko, daleko, i Bóg ją 
dalej bezpiecznie prowadził. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 
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dalszy ciąg 

GENOWEFY 
CENA 30 cent. 

Pi sad po tę książkę do ksif 
garni WIARUSA pod gdregem 
H. DERDO WSKI, 
WaioNA, MINN. 

OBRADY 
Komisarzy Powiatowych. 

Obrady urzędowe z nadzwy
czajnego posiedzenia Czerwcowego. 

Rada komisarzy powiatowych 
powiatu winońskiego zebrała sie 
na nadzwyczajne posiedzenie w 
swoim lokalu w Ratuszu pow. w 
Poniedziałek/3 Czerwca 1895 r. 
Wszyscy członkowie obecni. 

Przedstawiono komunikat pod
pisany przez Laird-Norton Co i 8 
innych, żądający by Rada przed
sięwzięła środki do przebudowania 
mostu na Minnesota City drodze,w 
pobliżu rezydencyi Geo. Fifielda, 
tak, żeby zapobiedz wylewom rzeki 
w tem miejscu. Na wniosek, komu
nikat przyjęto i do akt położono. 

Komunikat deputy nadzorcy 
powiatowego F. D. Birdsall, pro
ponujący ponowny dozór każdego 
miasta w powiecie, przyjęto i do 
akt położono. 

Adwokata pow. Anderson 
upoważniono do zażądania pełnej 
sumy od bondsmanów w sprawie 
depozytu funduszów powiatowych 
w upadłym banku w St. Charles. 

Superintendent szkół vowiato^ 
wych Wrlber zażądał od Rady, by 
wyasygnowała wydatki potrzebne 
na letnią szkołę dla nauczycieli. 
Żądanie to przyzwolono. 

Na wniosek, Rada odroczyła 
się do Wtorku o godz. 10 przed 
południem, 

W t o r e k ,  4  C z e r w c a  1 8 9 5  r .  
Rada zebrała się stosownie do 

odroczenia. gNastępujace rachunki 
uchwalono wypłacić z kasy powia
towe]: 
D. Sinclair Pub. Co., księgi 

i druki $ 99.00 
Herald Pub. Co, druki.... 69.00 
Westlicher Herold,druki.... 13.15 
St, Charles Times, druki.... 4.50 
St, Charles CJmon, druki.... 4.50 
Katolik, druki., Q.15 
WinonaWeekly Leader,druki 4.00 
Mc Nie & Co, mat. piśmien. 9.41 
L. Y.Wilber express i porto 2.85 
Pioneer Press Co, blankiety 

śledcze 5.20 
A. Berg, Sekr. Stanu, za

świadczona kopia Senatu 
Nr. 600 3.50 

E. N . Goodhue, przep. świa
dectwa....:, 17.25 

Winona Rubber Stamp Works 
2 pieczęcie 1.G0 

Winona Board of Education, 
reszta wydatków na letnią 
szkolę 1894 r 8.00 

Schlitz Hotel,stołowanieJury 36.4U 
Albany Perf. Wrap. Paper 

Co, miękki papier 16.00 
P. Mink, koszta przewozu 

miękkiego papieru 96 
Youjman Bros & Hodgms,szaf. 

ka do książek, dla poko]u 
sędziego pow. w sądowym 
budynku 49.00 

Laird, Norton & Co, slabs.. 17.50 
Winona Telephone Co, rent 5.00 
The N. W. Teleph. Exch. 

Co. rent 4.34 
H. H. Lee, towary dla wię

zienia 3.00 
W. E. Smith, klerk sąd., 

wynagrodzenie 63.35 
Z Funduszu ubogich. 

J.Stirneman, towary dla far
my ubog 4.26 

S. L. Kirch &. Co, maszyny 
dla farmy ub 1^.80 

Ed. Gumb,roboty na far. ub. 10.00 
Następne uchwały przyjęto: 
Uchwalono przez Radę 

Komisarzy powiatowych, powiatu 
Wmona, Minnnesota, przenieść z 
rachunku funduszów powiatowych 
na rachunek funduszu dróg i mos
tów sumę 86,000.00 na reparacyę 
dróg i mostów w pomienionym 
powiecie. 

Na wniosek Rada odroczyła się 
do Czwartku. 13 Czerwca 1895 r. 
o godz. 11 przed południem. 
Czwartek, 13 Czerwca 1895 r. 

Rada zebrała się o godz 11 
stosownie do odroczenia. 

Następujący raport Rady 
Koutrolnej na wniosek przyjęto, do 
akt położono i akceptowano: 

Raport Rady Kontrolnej. 
Ofis Auditora. 

Winona, Minn., 5 Czerwca, 
Do Szanownej Rady konrrsarzy 

powiatowych powiatu Wmona 
Mmn.: 

Panowie, — My, niże] podpi
sani członkowie Rady Kontrolnej 
powiatu Winona, mamy zaszczyt 
donieść, że zebraliśmy się w powy
żej wymienionym dniu i przyjęliś
my'bond od Citizen's State Bank of 
St. Charles. Minn., Sukcesora 
Pefefferkom Bros. 

Na« wniosek W. E. Smitha, 
klerka sądu powiatowego, rozpo
rządzono, że dodatek do bonds, jak 
wyszczególniony przez adwokata 
pow., ma być inkorporowanym 
do bondu; zanim przedłożonym 
zosianie Radzie komisarzy powia
towych do zatwiefdzenia.Pomienio-
ny bond ma być zwrócony Radzie 
Kontrolnej przed 13 Czerwca 
1895 r. 

Na wniosek, Rada odroczyła 
się do Czwartku, 13 Czerwca 1895 
r. o godz 10. 
C z w a r t e k ,  1 3  C z e r w c a  1 5 9 5  r .  

Rada Kontrolna zebrała się o 
godz. 10 przed poł. stosownie do 
odroczenia. Wszyscy członkowie 
obecni. 

Na wniosek, bond od Citizens 
State Bank of St. Charles w 
sumie $10,000 jako sukcesora 
Pfefferkorn Bros, prawnie 
przeznaczony jako depozyt do 
funduszu pow. wd. 22 Grudnia 
1894 r. w miejsce meubiegłego 
jeszcze oryginalnego bondu, akcep
towano i uchwalono pomieniony 
bond przedłożyć Radzie komisarzy 
do zaakceptowania, stosownie do 
par. 84 ogólnych praw Stanu Min
nesota za rok 1887. 

Na wniosek Rada odroczyła 
się do godz. 4 po południu. 

O godz. 4 po poł.Rada zebrała 
się stosownie do odroczenia.Wszys
cy członkowie obecni. 

Bond Citizen's State Bank of 
St. Chąrles. Minn., w . sumie 
810,000, przyjęto przez Radę 
komisarzy powiatowych i na wnio
sek następując? rezolucye uchwalo
no; 

U c h w a l o n o ,  ż e  k a s y  e r  
powiatowy, powiatu WinonaMinn, 
niniejszem ]est upoważniony do 
przeniesienia tych funduszów pow. 
będących w ręku Pfefferkorn Bros 
w St. Charles, Mmn i prawnie 
przeznaczonych na depozyt do 
funduszu pow. za 1895 i 1896 r., 
do funduszu ich sukcesorów. 
Citizen's State Bank of St. Charles, 
Minn. na resztę terminu dotąd 
meubiegłego, na zasadzie par. 84, 
Ogólnych Praw z r. 1B8T i te 
bond staje się prawnym depozytem 
funduszu pow. po zatwierdzeniu 
przez Radę komisarzy pow. Bond 
ten ma być zadeponowany w 
pomienionym banku, zgodnie z 
warunkami rezolucyi przyjętej 
przez Radę kontrolną na sesyi d. 
22 Grudnia 1894 r. i rekordowanej 
na str. 101 i 102. 

Przedłożona z uszanowaniem 
J. B. BAMBENEK 

Prezes Rady komis, pow. 
WM. E. SMITH 

Klerk Sądu pow. 
HE HM AN WEIBEL 

County Auditor. 
Na wniosek przyjęto bond od 

Citizen's State Bank of St.Charles, 
Minn. 

Na wniosek przyjęto następu
jące. rezolucye: 

U c h w a l o n o ,  w y a s y g n o 
wać z funduszu dróg i mostów na 
rzecz poniżej wymienionych miast, 
sumy poniżę] wyszczególnione i 
County Auditor jest niniejszem 
upoważniony ściągnąć od kasy era 
powiatowego te sumy, za okaza
niem bondu równającego się po
dwójnej sumie kwot wymienionych 
mającego być zatwierdzonym przez 
County Auditora stosownie do par 
19. Ogólnych Praw z 1891 r. 

Nazwy miast Sumy na użytek 
przeznaczone 

Homer $ 300 
Winona 300 
Hillsdale 300 
St. Charles Town 150 
Rollingstone 300 
Norton 300 
Elba 250 
Mt. Vernon.. 300 
White water 275 
Hart 2G0 
Tremont 200 
Saratoga 200 
Utica ,. 275 
Warren 300 
Dresbaoh 100 
Pleasant llill 250 
Wiscoy 225 
Richmond .... 225 
Wilson ...' 300 
New Hartford 200 

Następne rachunki uchwąlono 
wypłacić z kasy powiatowej: 
Brown,Tracy ,& Co, blankietyS 2.00 
H. Weibel usługi, w Board 

of Audit 6.00 
J. B. Bambenek usługi w 

Board of Audit 6.00 
Wm, E, Smith usługi w 

Board of Audit 6.00 
F. R. Mudeking,płaca świad

ka w Sądzie Municypal-

•  •  •  •  •  * •  • • • » • • • • » « • • # «  i i  1 2  
T, H. Pickles, nadzór nad 

proponowaną drogą, przy
gotowanie planów i obec
ność w Sądzie pow 25.00 

J. B. Bambenek, płaca kom. 9.00 
John Knopp,płaca komisarza 9.00' 
N. Walch, płaca kom. i mil. 11.40 
O,. W. Hunt " " 11.28 
T. K. Page " " » 10.32: 

Z funduszu ubogich. 
C. C. Beck, towar/ dla far

my ubogich g.85 
Z Funduszu dróg i mostów, 

John Knopp, przegląd drogi 3.00 
N. Walch, przegląd drogi i 

furmanki 21.00 
H. W. Hunt przegląd drogi 

i furmanki 12.00 
Na wniosek Rada się odroczy, 

ła sine die. 
J. B. BAMBENEK 

Prezes Rady powiatowej.. 
Zaświadcza 

HERMAN WEIBEL 
Co. Auditor. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Chcesz się odzwyczaić od TABAKI 
Możecie się wyleczyć w czasie 

używania. 
Z tabaki tworzy się rak w ustach 

i w żołądku, niestrawność, brak 
pamięci, nerwowość osłabiony 
wzrok, zawrót głowy, mary nocnó, 
bóle w pobliżu serca, trzęsienie ser
ca i słaby puls. 

Porzuć tabakę dopóki nie 
zapóźno. 

Roślina BACO-CURO, środek 
nieszkodliwy, który jest już w 
użyciu przez 23 lat wyleczył tysiące 
nałogowych tabaozników, czy to 
z palenia, żucia czy zażywania. 

Możecie używać tabaki, wiele się 
wam tylko podoba, w czasie zaży
wania BA C O- O TIE O. JSami zau
ważycie, kiedy zaprzestać. Damy 
wam piśmienne porę czenie, że wyle
czymy was z nałogu trzema pudeł
kami, lub zwrócimy pieniądze z 
procentem po 10 od sta. 

Sprzedaje się we wszystkich ap
tekach po $1.00 pudełko. Trzy 
pudełka (30 dni kuracyi z porę-
czonera wyleczeniem^ za $2.50. 
Przyślijcie trzy 2 centowe znaczki 
pocztowe za pudełko z próbą. Bro
szurka bezpłatnie. Piszcie do: 

EUREKA Chemical & Manu
facturing Company, Manufacturing 
Chemists, .LA CROSSE, Wis. 

WM. SCHELLAS D FAKLEH 

Schellhas & Go. 
BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Wlmoiia, 51 in II . 
Piwo to bardzo czyste a 

zdrowe, a zawsze się irzyrasi 
świeżo. 

W Y B Ó R  
Najosobliwszy eh nabożeństw i piełni 
Książka do nabożeństwa z dużemi 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lub dla osób starych,. w 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA _ $ 1.2& 

Można tę książką dostać w księ-
parni H. DE li I) O WSKIEGO w 
Winona, Minn E. 2nd 6«i.) 

PŁACZ I NARZEKANIE 

inn tiuttti 
przed ii urodzeniem Chr\stuia Pana 

biizko 4,000 lat 
W OTCHŁANIACH ZO

STAJĄCYCH, 
aż do dnia wstąpienia Chrystusa 

pana do piekieł* 
czyli 

SIEDM KSIĄG 
MOJŻESZA' 

CENA 35 o. 
Można tę książkę dostać te ksią* 

yarni H. DER DOŃSKIEGO * 
Winona, Mmn, 59 E, 2nd str. 


