
Modlitwa matki. 

— Co ci się stało że dzisiaj 
taką kwaśną masz minę? — 
zapytał pan Antoni przyjacie
la, z którym na ulicy się 
spotkał. 

Zagadnięty, człowiek za
możny i stanu wyższego wy
prostował wyniosłą swą 
postać i począł mówić gorącz
kowo: 

— Chodź ze mną, wytło-
maczę ci krótko. Wiesz, że 
jestem nieprzyjacielem rózgi, 
tej pozostałości wieków 
ciemnych, i Adasia nie karzę 
nigdy cieleśnie, tylko dowo
dami z rozumu wziętemi staram 
się nakłaniać go do dobrego 
a odwodzić od złego. Aż tu, 
wyobraź sobie, dyrektor, ten 
tyran, ukarał go rózgą, a 
skutek taki, że Adaś już dzisiaj 
nie chciał iść do szkoły. 
Zdaje się, że dyrektor chciał 
mi tem zrobić na przekór. 

— Za cóż to — wtrącił 
pan Antoni — spotkała 
Adasia ta kara? 

— Za drobnostkę — odparł 
ojciec i zaczął szukać po 
kieszeniach. 

— Ot, masz list jego, 
którym raczył uwiadomić 
mnie o ukaraniu Adasia — 
dodał z złośliwym uśmiechem. 

— Hm, hm — mruknął 
pan Antoni po przeczytaniu 
— więc upomnienia nie skut
kują u Adasia, — a ty 
nazywasz taki błąd drobnost
ką ?Na cóż zdałyby się wszyst
kie starania rodziców o dobre 
wychowanie dzieci, gdyby 
one nie znały posłuszeństwa, 
które jest podstawą wychowa
nia. W tym wypadku, daruj 
przyjacielu, dyrektor wyręczył 
cię tylko. 

— Chcesz zatem — ofuknął 
go ojciec Adasia — abym 
się stał tyranem chłopca, i 
rózgą tłumiąc samodzielność, 
zaszczepił weń usposobienie 
niewolnicze? 

— Skądże to przypuszcze
nie? Bóg, dając dzieci, zaszcze
pił w sercach rodziców i miłość 
ku dzieciom. Atoli miłość ta 
ma swe granice, których 
bez krzywdy dla duszy dzie 
cięcej przekroczyć nie wolno. 
Prawdziwa miłość postępuje 
z dziećmi tak, jak lekarz z 
chorymi. Gdzie choroba lekka, 
tam lekkie daje lekarstwo, 
ale gdzie rzecz cięższa, tam 
silniejszego użyje środka, 
choćby był gorzki i przykry. 
Co ty twemi mądremi wskó
rasz dowodami, wkrótce 
zobaczymy. 

— Jakto!? — wykrzyknął 
ojciec Adasia, a w tem jednem 
słowie zadzwięczał taki prze
strach, że pan Antoni przera
ził się. Przy pożegnaniu 
uścisnął rękę przyjaciela 
cieplej jak zwyczajnie. 

— Źle zaczynasz, mój 
chłopcze i robisz wstyd nasze 
mu domowi — przemówił 
ojciec surowo do Adasia, 
wróciwszy do domu, Ale Adaś 
ułożył twarzyczkę tak' smutnie 
i niby do płaczu, że w tej 
chwili ojca rozbroił. 

Matka, osoba prawdziwie 
pobożna, wykształcona, nie 
zgadzała się z przesadną 
pobłażliwością ojca; nieraz 
domagała się surowszego 
postąpienia, lecz jej niezłom
ne pragnienia rozbijały się o 
niezłomną wolę ojca. 

Na różne jej uwagi zaśle
piony ojciec zwykle nic nie 
odpowiadał, a biedna matka 
uchodziła mu z oczu, aby 
ukryć cisnące się łzy. 

Tymczasem mały Adaś 

stawał się coraz zuchwalszym, 
a skoro wyrósł, wdał się 
mimo próśb i łez rodziców, w 
towarzystwa jak najgorsze. 
Nie dbał już o ojca i matkę, 
milsze mu były pohulanki 
koleżeńskie, niż towarzystwo 
rodziców. 

Matka, spostrzegłszy raz z 
wieczora, że Adaś w zwykłem 
swem otoczeniu wybiera się 
z domu, błagała go by pozostał 
lecz daremnie. 

— Idź więc — • wyłkała 
matka — wiem, co mi uczynić 
należy. Oto rzucę się przed 
Bogiem na kolana i póty 
modlić się będę, pókąd cię 
znowu nie zobaczę. 

Słowa matki wywarły po 
raz pierwszy silniejsze wraże
nie. Wyszedł, ale żarty i 
śmiechy towarzyszy nie 
zdołały wrócić mu spokoju. 
W duszy jego robiło się 
coraz smutniej, a obraz matki 
klęczącej na twardej podłodze, 
nie schodził mu z oczu. 

Wrócił i ukląkł obok matki. 
Czerwone światło lampki, co 
przed obrazem Matki Bożej 
płonęło, oświecało ich łagod
nie — od chwili do chwili 
przerywały łkania nocną ciszę. 

— Matko! i nie wyklęłaś 
mnie? — zawołał Adaś, gdy 
z klęczek powstali. 

— Przekleństwo matki 
niszczy do szczętu, odrzekła 
matka. Ja pragnęłam i pragnę 
dla ciebie miłosierdzia Bożego 
i twego szczęścia. 

Adaś rzucił się w objęcia 
matki i tam, na tem poczci-
wem sercu macierzyńskiem, 
co z jego przyczyny tyle 
cierpiało, złożył świętą obiet
nicę poprawy. 

Od tej chwili żył Adaś 
cnotliwie i uczciwie, czcił 
rodziców, kochał Boga i 
Ojczyznę i zdobył sobie 
poszanowanie powszechne. 

TO I O WO 
OKROPNE nieszczęście 

zdarzyło się w poniedziałek, 
10 Czerwca na kopalni ,,Got-
tessegen'' (pole wschodnie) 
przy Wirku, należącej do hr. 
Donnersmarcków z 'Nakła 
(na Slązku) Od dawna już 
płonie na tejże kopalni pokład 
węgla zwany pokładem 
,,Antonii''. Celem zabezpie
czenia, odgrodzono pokład 
płonący od innych pokładów 
tamami murowanemi. W po
niedziałek tedy około 10 godz 
przed południem przedarł się 
ogień z owego pokładu na 
ganek, prowadzący do szybu 
, Ashenborn'\ Jedni mówią, 
że stało się to skutkiem 
osłabienia wierzchu z powodu 
strzałów niedaleko pracują
cych robotników ;inni głoszą,że 
siła gazów z pokładu „Anto
nii" wyrwała otwór, przez 
który ogień się przedarł. 

Niedaleko tego miejsca 
wozili robotnicy drzewo ze 
szybu III i obrabiali takowe. 
Gdy dwóch z nich płomień 
spostrzegło, zaczęli uciekać, 
wołając na innych, aby tak 
samo uczynili. Każdy ratował 
się, jak mógł. W ogóle 
pracowało na tem polu 246 
ludzi. Część przedarła się na 
ganki prowadzące do innych 
szybów i do sąsiedniej kopalni 
Hugona; druga część wyje
chała szybem ,,Aszenborna" 
Lecz dym tymczasem tak 
gęsto zaczął bić tymże szybem, 
że wielu wydobyto bez przy
tomności na wierzch. Tam 
znajdowali się już lekarze, 
Siostry miłosierdzia, ks.prob, 
Gutsefeld i brali ich w opiekę 

Pięciu nieprzytomnych od
wieziono do lazaretu knapsz. 
w Zabrzu,a jednego do Wirku 
Usiłowano jeszcze ratować 
tych nieszczęśliwych, którzy 
na dole pozostali, lecz już 
było zapóźno, a z pomiędzy 

ratujących niektórzy przy tem 
zginęli. Tu stracili życie: 
sztygarowie Paweł Ćmieł i 
Hugon Meisner górnicy: 
Adam Urbaniak, Józef Dronia 
Antoni Puschhas, Tomasz 
Wyciślik, Klemens Copp i 
koniarze Hugon Goj i 
Ludwik Pietryga. Trupy 
wydobyto i złożono w trupiar
ni. Nie są popaleni, tylko 
widocznie uduszeni dymem. 

Podczas gdy przy szybie 
, ,Aschenborna"to zachodziło, 
co wyżej opisano, pracowało 
po obu stronach szybu trze
ciego 24 robotników. Dym 
zwrócił uwagę na niebezpie
czeństwo wszystkim, którzy 
zatrudnieni po jednej stronie; 
natychmiast rzucili się do 
ucieczki i uratowali się. Z 
robotników po drugiej stronie 
spostrzegł pierwszy Adam 
Zimnol i uchodząc wołał i 
ostrzegał towarzyszów, aby 
również uciekali. Ci jednak 
nie posłuchali zaraz, a za kilka 
chwil już było zapóźno, bo 
powietrze w kopalni tymcza-
semj się zmieniło i główne 
kłęby dymu walić się poczęły 
całą siłą szybem trzecim, 
czyli tamtędy, gdzie owi 
nieszczęśliwi się znajdowali. 
Dotąd ich jeszcze nie wydo
byto, ale zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, że zaduszeni pod 
szybem leżą. Nazwiska tych 
biednych ofiar są następujące: 
górnicy Bernard Matuszek, 
Józef Podkowa, Józef Widuch, 
Józef Fojcik, Józef Heblik II, 
Adolf Moszko, nakładacze 
Benedykt Fojcik, Franciszek 
Ślosarek, Ignacy Kupka, 
Józef Wanecki, ciskacz Aleksy 
Konopka. 

Ogień wstrzymano przez 
wielkie tamy; tymczasem się 
nie rozszerza, lecz za tamami 
pali się dalej, jak o tem 
świadczą kłęby dymu, wydo
bywające się ciągle jeszcze z 
szybu trzeciego. 

W dniu nieszczęścia mnogi 
lud stał przed kopalnią. 
Zdarzały się tam serce roz
dzierające rzeczy, gdy wydo
bywano nieszczęśliwych. Hr. 
Donnersmarck z Siemianowic 
był na miejscu. 

Ubolewać należy, że na 
owej. kopalni nie ma wind do 
spuszczania ludzi i w ogóle 
mówią, że urządzenia tej 
kopalni nie są tak udoskonalo
ne, jak na innych. 

Dusze biednych ofiar pracy 
i obowiązku polecamy modlit
wom naszych czytelników. 
Niech im Pan Bóg raczy być 
miłosiernym Sędzią! R. i. p. 

RUCH uliczny w wielkiem 
mieście. W najwięcej ożywio-
nem miejscu Londynu, przy 
gmachu poczty głównej, nali
czono w jednym dniu 12000 
wozów i 75 000 przechodniów. 
W Berlinie naliczono przy 
bramie poczdamskiej do cyfry 
17 300 wozów i 132 000 prze 
chodniów. Obliczeń tych do
konano w r. 1890, więc za
pewne uważać można, że 
odtąd ruch jeszcze bardziej 
się powiększył. Cyfry te nie 
są zwykłą zabawką. Obliczenia 
podjęto w Berlinie dla oce 
nienia różnych projektów 
budowy kolei podziemnej 
przez cały Berlin. Kolej po
dobna znaczną przyniosłaby 
niezawodnie usługę publicz
ności, zwłaszcza ruch uliczny 
obecnie połączony bywa z 
pewnem niebezpieczeństwem 
dla przechodniów i mniej
szych wózków. 

S PAULOwBrazylii.Zawia
damiam niniejszem wszystkie 
Administracje i Redakcje Ga-
zet.iż z dniem 28 kwietnia zło
żyłem swój urząd Sekretarza 
Towa rzystwaPolskiego ,, Bra
tniej pomocy, "i ztym dniem 
ustała wszelka odpowiedzial
ność, ciążąca na mej osobie, 
a dotycząca Towarzystwa; 
zatem upraszam najmocniej o 
wnoszenie pretensyi do tegoż 
towarzystwa pod adresem: 
,,Towarzystwo Polskie Brat
niej pomocy". Caixa de 
Coreio 473 Santa Paulo — 
Brasil. S.Paulo,dnia 26 Maja. 

1895. 
Pozostaję zawsze życzliwy 

Teofil Kaźmierski. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

W polskiej aptece 
MAXA GOLTZ 
272 E. 3rd Str. 

znajduje się 
BTURO DOKTOKA 
Dr.H. S. WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 406 E. 4 Str. 

fSTW polskiej apteo cl 
tza i Gerliohera znajdziecie 
Dra Wahla cd godziny 2 od 5 
z południa 

Grunta! 
Teraz czas przyjechać do 

POLSKIEJ KOLONII 
w Sturgeon Lake, Minnesota. 

Dobry grunt. Dobra woda. Polski 
kościół i szkoły. Dobre rynki. 
Dosyó pracy i miejsca dla wszyst
kich. 150 rodzin polskich już tara 
mieszka. 

P r z e s z ł o  5 0 0 0  a k r ó w  
gruntu sprzedanych na linii kolei 
St. Paul & Duluth w tym miesiącu. 

Przeszło 2000 farm ®ało-
żono w zeszłym roku. 

Cena gruntu tylko $5.00 za 
akier i to na wypłatę od 5 do 10 
lat. Najlepsze miejsce w Ameryce 
dla niezamożnych. 

Bezpłatnie! Przyślij swoje 
nazwisko 1 adres, a otrzymasz w 
zamian mapy i pampflety. Adresuj 
HOPEWELL CLARKE, Land 
Commissioner St. Paul & Duluth 
R R St. Paul, Minn. 

Chcesz się odzwyczaić od TABAKI 
Możecie się wyleczyć w czasie 

używania. 
Z tabaki tworzy się rak w ustach 

1 w żołądku, niestrawność, brak 
pamięci, nerwowość osłabiony 
wzrok, zawrót głowy, mary nocne, 
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 tys^ce 
nałogowych tabaozników, czy to 
z palenia, żucia czy zażywania. 

Możecie używać tabaki, wiele się 
wam tylko podoba* w czasie zaży
wania BACO-OTJRO. Sami zau
ważycie, kiedy zaprzestać. Damy 
wam piśmienne poręczenie, że wyle
czymy was z nałogu trzema pudeł
kami, lub zwrócimy pieni%dze z 
procentem po 10 od sta. 

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

EUREKA Chemical & Manu 
facturing Company, Manufacturing 
Chemists, JLA CROSSE, WIS. 

BROWAR 

WM. SCHELLA8 D FAKLEH 

Schellhas & Co. 
BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

W WlffiOMtt, j?9$ItIX. 
Piwo to bardzo czyste & 

sdrowe, a cawsze isię \rzvma 
iwieio. 

SENNIK 
— czyli — 

WRÓŻENIE ZE SNÓW 
— na — 

Przeazło 1500 przypadków 
z różnych starodawnych tatfj 
cebra u e 1 por^dKiem abecadtowya 
dla rozrywki i zabawy ciekawyok 

ludzi ogłoszone. 
CENA 15 o. 

Można U książkę dostać w ksią* 
garni H D ERD ÓVł SKIEOO * 
W1 nona, Miun, 

LISTOWNIK 
POLSKO AMERYKAŃSKI 

P o d  r ę c z n i k  
•awieraj^cy: 

Naukę pisania listów I gotowe 
wzory listów, 

w wfizvpi^b ^r-ptvdkaeh życia, 
szop.gólnie zasfósewany do 

użytku i wygody Polaków w 
Ameryce. 

CENA 60 O. 
w mocnej oprawie 85 o. 

Moina tą książę dostać w ksią* 
•jond II DERDO WSKIEGO n 

VViuona, Minn 

PO U1W fc&OW ASriA 
na wszelkie przygody, 

powinszować dla rodziców, rodzeń-
itwa, nauczycieli, przyjaciół do-

brodziei i t. d. 
jako też wiersze 

ua wesoła, imienników I 
dla kochanków, 

zebrał i pomnożył 
z najpełniejszych autorów 

JÓZEF BĘTKOWSKI, 
aauczyciel przy szkole realnej j 

średnie] w Bydgoszczy. 
20 c. 

dostać to Tmt-
KIEGO w 

i str* 

W Y B Ó R  
Najosobliwszych nabożeństw i piehd 
Ksi%źka do nabożeństwa z duże mi 
literami dla ludzi krótki wzrok 
maj%cych lub dla osób btaryoh, w 
ślicznej oprawie z okuciem 
CENA $1.25 

Można tę książką dostać to księ
gami H. DERDO WSKIEGO w 
W inona, Minn ' E. 2nd .) 

PŁACZ I NARZEKANIE 

1109 lllitttl 
przed narodzeniem Chnstii«a PSBS 

blizko 4,000 Int 
W OTCHŁANIACH ZO

STAJĄCYCH, 
aż do dnia wst^uienia Chrystusa 

Fana do piekieł, 
czyli 

SIEDM KSTAG 
MOJŻESZA. 

CENA _ 1 35 o. 
Można tę książką dostać us ksi& 

jarni H. DERDO WSKIEGO v 
Winona, Mmn. 59 E. 2nd at?. 

0OVVODZCA ROZBÓJNl 
KÓW XVIII WIEKU. 

CENA ^ . EOC. 
w mocnej oprawie 85 c. 
fj Można ta książką dostać w księ

garni B. DERDO WSKIEGO w 
W mona Minn, iw# ^ 

Książki do nabożeń
stwa 

Dziecię do Bo^a 20 
Dziecię do Boga s«Oiioi«m> t>rg» 

gami -.3G 
Kwiat niewinności dla dzieci pola* 

kiłih w Auoeryre. 2& 
„Książeczka'4 do miboieńaiwa dla 

młodzieży, złocone brze>u, tłoeo* 
ny tytulik, półskórek a pytali-

'kiem [Józefa Chooiwaew,rl^goj 
85 

?a tama ksaieuzbji oprawrm <* 
skórkę z obrazkiem. 96 

Ta gama do nabofi&A 
-twa dla miocU'**y.t z vkueiens 
i zameczkiem.i...^ ......1 25 

Fa aama op 'awna w kośó dłoniową, 
albo w akaauiii 1 .75 
J  D  I  > 1  i l  o r e  s J  j ?  c  h .  

INlófi SYHOŻ oprawny w nxorix$ 
złocone. brx<'tfl 1.00 

1 n i ó 1 S i r 4 i, w oprawny w 
skórka. 'A" brzegi, z okuciem, 
iamtvikKzłotym tytulikiem 

$1.50 
ANIOŁ SI opravrny w koś4 

słoniowy lub w aksamit...3.00 
FCŁOTY OŁTARZYK, mocno ©*> 

prawny ze zioconynr > tytulikiem 
aoo 

WTBOREK opraw, w płótno$0.49 
w złocone brzegi, skorka 0.80 
*ł z oknc^em i zameczkiem 1.00 

- OŁTARZYK POLSKI 
se złocouemi brzegami 1.40 , 

Be sprzączką z okuciem 2.00= 1 

DUNIN opraw, w skórkę 1.5© 
" złocone brzegi 1.78* 
" ze ^sprzączką 3.00*' 

O g r ó d e k  D u c h o w n y ,  ® *  
prawny w skórkę, złocone brs*» 
gi, z obrazkami ua okładce, tło* 
conym tytulikiem $1.50 
Ta sama książka s zameczki 
i okuoiem - 2.00 

W i a  D e b M a r y i ,  opr. % » 
sltórkij ...1.88 

W i a n e k  M a r y i ,  J ł o c o n y  
©tulik i złn<- • brzegi> ...1.® 
Wianek > \ ry i, złoe 

krzegi. Jnaia i eta 
«... . .-«ffi 
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D11KARNM 
KATOLIKA 

X 
X 

W 

x wykonuje gustownie, tanio 
xroboty akcydensowe, jako to: 

J. 

EMSTYTUCTE, PLAKATY 

x 
x 
X 
x 
X 
X 
X 
X 

szybko wszelkie drukarskie x 
x 
x 
X 
X 

GASOLINE TRACTION ENGINE 
OPERATED FOR ONE-HALF THE 
EXPENSE OF STEAM TRACTION. 

Needs no water hauler, no eoal, wood OF 
Btpaw. No steam, smoke, sparks cr ashes, 
ton nossfbllltsr of fire or explosion. Needsne 
SffiSKman. Started in 5 minutes. 
Just the thing for the Farm. Write for 

'we also bnlld all sizes ofStation» 
xv & portable Gasol i tie Engines. 

, THE VAN DUZEN 
OAS AND GASOLINE ENGINE CO«I 

CIZTCXOiTiT^.I'X, ©. 

NAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH x 

(ftWTORYysze ( TYBETY 
www 

S^EQOLNIE DO RAQHUNKOW. 
|#-PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO * 

x NA POLSKI uskuteczniają się, przy mniejszych rękopi-x 

*sach, bezpłatnie; przy większych za jaknajskromniejszemv 
x wynagrodzeniem. x 

x Drukujemy przy 4tej ulicy, w północno-zachodnim* 
X narożniku BLOKU KILLIANA * 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

>< Naprzeciwko POCZTY. | 
x ffi^DOKŁADNY ADRES DRUKARNI KATOLIKA: x 
xH. Derdowski, Polish Printing Office,Oposite Post Office, Winona, x 
X Minn. ' ' X 
X  X  X  X  X  X X  X X X X X X X X X X X X  X X  X X X X X X X X X X X  

< 


