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Zaproszenie do przedpłaty !
Przypominamy, że
KATOLIK
kosztuje na kwartał wraz z dodatkiem „RODZINY“

HP tylko jednç m;u*k<:, "HI
a wychodzi w wielkim arkuszu dwa razy tygodniowo i po
daje wszystkie wiadomości ludowi potrzebne, daje mu
we wszystkiem wskazówki postępowania odpowiedniego,
poucza jak brać się we wszystkich potrzebach.
RODZINA
dodatek miesięczny każdego 15-go dnia w miesiącu
wychodząca be /.płatnie, poświęcona1 jest nauce i
zabawie w rodzinach chrześciuńskich. Rodzice mają
się uczyć, jak wychowywać dziatki, dziatki zaś mają
się uczyć czytać, oraz z przykładów pięknych, cnót chrześciańskich i pożytecznych rzeczy.
Przypominamy także czasopismo miesięczne
giWI^i .TLO
nie ustępujące co do taniości żadnemu czasopismu
obcemu, a podające w zeszytach miesięcznych artykuły
treści wyborowej, czy to ku uczciwej zabawie, czyli też
ku nauce służące. Obrazki w każdym zeszycie bardzo
piękne. Starzy i młodzież mogą się z niego nauczyć
wiele, a szczególnie tego, czego skkoła powinna ich
była nauczyć. Zastępuje więc „ŚWIATŁO“ poniekąd
szkołę. Kosztuje zaś trzy zeszyty na kwartał czyli 12
arkuszy tylko 1,05 mrk.____________ •
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(Ciąg dalszy.)

w tej chwli rzucił się Albino do nóg surowych
służalców. Tego bolesnego widoku obawiała się nie
zawodnie Blanka, i chętnie byłaby jak najspieszniej
swoich oprawców w drodze do Paramaribo wyprze
dzić- Rozłączenie się z kochanem dzieckiem, myśl,
że ostatni raz w tym kwiecie je widzi, obawa, co się
z niem stanie, wzruszyły Blankę do żywego. Kurczowe
drgania twarzy zdradzały wewnętrzne cierpienia mu
rzynki. Czarni niewolnicy z żalem załamywali ręce.
Nawet słudzy sądowi spokojném zachowaniem dawali
Ji wód, że w głębi ich zatwardziałego serca jeszcze
. skierka współczucia tlała. Misyonarz spojrzał w niebo.
Blanka drżała.
1
Albino na klęczkach, ze łzami w oczach, z ręko
ma złożonemi na piersiach, twarzą wyrażającą niewy
mowny ból, Albino, tik silny dawniej chłopak, dzisiaj
pognębiony świadomością przemocy surowych służal
ców, głębokim smutkiem pi zijęty, stał się niby dziec
kiem, i wołał:
— Co wam uczyniła moja matka? Co was mo
gło do gniewu przeciwko niej pobudzić? Czy jesteście
i ej nieprzyj ciółmi? Moja matka modli się co rano
i co wieczór za swych nieprzyjaciół. Aibo czy sądzi
cie, że pudełko, któreście znaleźli pod jej pościelą,
skradła w domu pana tej osady? Gdym pierwsze jej
słowa zdołał pojąć, i gdy pierwsze słowa moje zrozu
miała, uczyła mnie: „Nie ruszaj rz< czy, które do cie
bie nie należą, mój synaczkn.“ — Ta, która mię tak
uczyła, sama tak postępowała. Biedna wdowa jest
czystą jak słońce. Dla tego miejcie litość, kochani mę

żowie! Nie rozłączajcie matki z biedftym chłopcem!
Może który pomiędzy wami posiada wierną żonę, zdro
wego syna, niech sobie wyobrazi boleść: matka rozłą
czona ze synem, niewiasta wtrącona do więzienia z
powodu nieuzasadnionego podejrzenia, a chłopiec po
zostawiony sam sobie w niewymownym bólu, po
zbawiony pociechy i nadzieji że zakosztuje jeszcze kie
dyś słodyczy szczęścia domowego. Miejcie litość, uwol
nijcie moją matkę. Pow’edzcie gubernatorowi, że przed
sądem jego nie uciekniemy, ż° się nie obawiamy su
rowości prawa. Jeżeli biedna wdowa okaże się winną,
niechaj umrze razem z swoim synem. Ponieważ je
dnak jest niewinną, ze spokojem będziemy oczekiwali
wyroku sądowego. — Go? — Tak ponuro spo
glądacie na ofiarę podłego podejrzenia. Czy się ani
iskierka współczucia nie poruszy w waszych zakamieniałycli sercach? A ja? Cóż mogę uczynić? Nie je
stem zdolny ratować mej matki. — Jeden tylko jest
środek — kłamstwo. — Gdy powiem, że ja skradłem
te klejnoty i ukryłem pod pościelą murzynki, matka
będz'*e wolną, a mnie związanego poprowadzą| do Pa
ramaribo. Lecz kłamstwo jest grzechem wielkim,
Ojc ec Anzelm tak mówi, a Ojciec nie kłamie. Błaga
nia moje są więc daremne. Boleść biednego dziecka
murzyńskiego nie wzruszy serca białych mężów1. W tej
chwli stałem się najnędzniejszem dzieckiem, jakie na
świecie żyje!
Tak narzekał chłopak, a cichy płacz jego zamie
nił się w głośne łkanie.
Blanka objąwszy go, błogosławiła, mówiąc:
— Biedne dziecko, może się teraz ostatni raz wi
dzimy na ziemi. Nie mogę nic więcej dla ciebie uczy
nić. Czcigodny Ojciec Anzelm będzie się o ciebie
1 roszczył. Ojciec będzie zasilał ciału twoje chlebem.
Ojciec poda cl chleb dla duszy. Ojciec cię prowadził
do kochanego Zbawiciela naszego, Ojciec nie dopuści,
abyś się zbłąkał z drogi prowadzącej do Boskiego Zba
wiciela, a na tern dosyć. Blanka pójdzie ze słodką
pociechą w swą p;edolę, a z uśmiechem wspomni na
Albina w ostatniej chwili życia. Teraz zaś przyjmij
ostatni pocałunek, kochane dziecko, po raz ostatni
kładę rękę moją na czole twojem. Polecani się łasce
litościwego Zbawiciela. Jeżeli mi łaski udzielił, że
z ufnością żegnam się z tobą, jedyną rozkoszą życia
mego; jeżeli mi łaski udzielił, żem mogła szczerze po
modlić się za ciebie, to udzieli ci takżj łaski, abyś
chodził drogami jego, abyś wyrósł na jego chwałę,
abyś żył na zbawienie twej duszy. Wtedy zobaczymy
się znów w krainie, którą nam Ojciec Anzelm tak cu
dnie opisał. Ojciec Anzelm tak powiedział, Ojciec nie
kłamie. Amen.
Tymczasem słudzy sądowi przygotowali się do
pochodu. Ledwo pozwolili, aby Blank“ zanoszącego
się od płaczu chłopca ostatni raz uściskała, aby go
z rzewnym wyrazem oczu w ręce rozczulonego Ojca
Anzelma oddała — poczem ją otoczywszy poprowadzili.
Teraz rozległ się płacz i narzekanie niewolników
przejętych głębokim żalem, a chociaż już Blanka wśród
krzewów i drzew dawno znikła, jeszcze sta i spoglą
dający za mą.
Ojciec Anzelm pozwolił murzynom ża! swój w
płaczu ukoić; nareszcie, gdy mógł już do nich prze
mówić, zaprowadził ich do przybytku modlitwy, aby
przed obrazem ukrzyżowanego Zbawiciela za nie
szczęśliwą swoją siostrę się modlili. Skończywszy zaś
modlitwę, zawołał głośno:
— Łaskawy Zbawiciel nas wysłucha! Amen.

XIV.
Przesłuchy.
W Paramaribo rozeszła się niebawem wiadomość
o zajściu w domu bogatego osadnika; tak samo opo
wiadano sobie po ulicach, że niewolnicę, która się
kradzieży dopuściła, wyśledzono i pojmano, a za parę
godzin przyprowadzą ją do miasta, aby ją stawić przed
gubernatora i wymierzyć jej sprawiedliwą karę za ha
niebny czyn.
- Niezliczone tłumy ludu postępowały ku bramie,
którą niewolnica otoczona sługami sądowymi miała
nadejść.
Tłok, wrzawa i zbiegowisko ciekawych, tak wy
sokich jak niskich, panowało tak długo, aż wysłany
sługa s ądowy nadejście pojmanej niewolnicy zwiasto wał.
Teraz dopiero powstał hałas i zgiełk, że nikt
własnego słowa nie rozumiał.
Wyuzdana hałastra uliczna, ludzie bez wszelkiego
uczucia litości, krzyczała na całe gardło, miotając naj
szkaradniejsze wyrazy :
— Precz z świętoszkami, na rusztowanie z obłu
dnikami, zabić te czarne psy; te próżniaki tylko żrą
chleb pana swego, leżą twarzą ku ziemi w modlitwie,
a okradają żony białych panów. Grzechem jest choćby
chwilę życia darować tym podłym stworzeniom. Jsżeli
zaś gubernator ma jeszcze tyle niewczesnej litości, że
nie da całej tej czarnej zgrąji podusić, niech przynaj
mniej pozwoli, żeby batog i kij był codziennym chle
bem tych niegodziwców. Patrzcie, patrzcie, tam idzie
ta nędzna grzesznica; przeklętą bądź, czarna kobieto
z czarną duszą!
Tak zdziczałem jest serce, jeżeli je opanuje wy
uzdana namiętność. Główną winą osadników europej
skich było, że czarnych niewolników, te biedne ofiar,
swej nienasyconej chciwości, z największą pogardą
traktowali i ledwo ich za ludzi uważali. Mało było
wśród ciekawej zgraji takich, którzyby litość dla bie
dnej blanki uczuli. Nieszczęśliwa wdowa spojrzała od
czasu do czasu na pospólstwo, dziękując czułym wzro
kiem za łzy współczucia, które tu i owdzie rosiły lica
niewiast.
Gdy znów podniosła wzrok, oko jej padło na
znane rysy twarzy Indyanina. Haaraknos wmięszał
się w tłum ciekawych widzów. Powodowany H?iką
żądzą zemsty, która w odwiecznych lasach nad Ori
noko za największą łaskę uchodzi, a zabezpieczony fajką
pokoju, którą niedawno od gubernatora Surinamu
otrzymał, chciał się nasycić widokiem Wjkonancgo wy
roku śmierci, który wskutek jego niegodziwych prze
biegów musiał zapaść na biedną murzynkę.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

Wiadomości z całego świata
Parlament. Posłowie już po piąty raz pro
szą rząd, aby przystał na prąwo, iżby nie byle kto
L ył rzemieślnikiem, lecz tylko ten, kto złoży egzrmi i.
Rządy nie chcą przystać na to. Posłowie j'ednak nie
przestają ./olać. Najwięcój za tem s^ posłowie z cen
trom i konserwatywni. Postępowcy są przeciwni,
ponieważ więcćj trzymają z fabrykantami; socyaliści
też są przeciwni, ponieważ powiadają, że nie powinno
tyć majstrów ani czeladników, lecz tylko robotnicy,
i każdy powinien pracować do spółki.
Tym razem tak mówiono:

M e t z n e r (centrom): Poczciwy rzemieślnik nie
może się obstać przed bogatym fabrykantem. Mocniej
szy wyzyskuje słabszego, fabryka zabija warsztat.
Dobry majster ma też przeciw sobie fuszera, który
za byle co sprzedaje zły towar. Naokoło kilku bo
gatych fabrykantów jest wiele set tysięcy ubogich.
Ojcowie nie wiedzą, czem mają być ich synowie. Niez długo połowa ludzi nie będzie miała ąni roboty, ani
chleba. Przyczyną tego fałszywe prawa, wolność bez
granic w rzemiosłach. Prawo nie może wszystkiego
zrobić, lecz gdzie potrzeba, powinno stanąć i porząd
kować. Żądamy egzaminu majstrów. To samo nie
uratuje rzemiosła przed pieniężnymi fabrykantami,
lecz dobrym początkiem będzie i to. Czemu rząd rżąda
egzaminu dla urzędników, nauczycieli, lekarzy, sę
dziów? Kto ma pieniądze, zakłada fabrykę, choć nie
noue rozróżnić skóry jalowiczéj od cielęcćj. Czemu
żądają egzaminu od urzędników pocztowych, którzy
są tylko spedytorami? Aby wykluczyć niezdarnych.
Tego chcą i rzemieślnicy. Rzemiosło należy się rze
mieślnik' m, a nie spekulantom nieuczonym. Łnd ku
pujący będzie miał lepszy towar, skoro będ^ lep. *
rzemieślnicy. Bez egzaminu nie może być dobrych
uczniów i czeladników. Honor wymaga, aby rze
mieślnik był egzaminowanym majstrem. W Austryi
tylko egzamino »any rzemieślnik może być majstrem,
i wszyscy są kontenci. Postępowcy są przeciwni
rzemieślnikom, dla tego coraz mniéj mają posłów, lud
coruz więcćj idzie ku socyalistom. Bismark już roku
1849 gadał przeciw wolności rzemiosła, i przeciw
bogatym spekulantom. D*iś chwalą Bismarka w spra
wach zewnętrznych, lecz ganią w wewnętrznych. Rząd
nie powmien pnrwolić, aby st3n średni, rzemieślniczy
zmarniał.
Ackermann (konserwatysta). Już dosyć tyle
razy mówiliśmy, jak potrzebny egzamin dla rzemio
sła. Kto się nit chce dać przekonać, tego się nie
przekona. Chcemy, aby rzemiosła stanęły w porządku,
mocno, obwarowane. Cechy nic złego ani haniebnego.
Oprócz centrom mało kto chce pumódz, ani rząd me.
Rzemieślnicy chcą ogólnego urzędu cechow ego na całe
cesarstwo, ku obronie swycn interesów. Nie prawda,
aby rzemieślnicy byli przeciwni egzaminom, nie pra
wda, aby w Ausiryi egzamin rzemieślniczy nie oka
zał się praktycznym. Egzamin taki pomoże bronić
się rzemieślnikom przeciw bogatym spekulantom.'
Duvigneau (liberalista). Kto jest przeciw
egzaminowi, nie jest jeszcze' nieprzyjacielem rzemieśl
ników. Eg .aminu takiego nie można przeprowadzić,
ani rzemieślników nim zbawić. Przy niektórych nie
bezpiecznych rzemiosłach n. p. budowlanych, można
żądać egzaminu. Przeciw fabrykantom też egzamin
rzemieślników me obroni.
F rob me (socyalista). Rzemiosła upadają nie
skutkiem wolności rzemieálniczéj, lecz dla tego, bo
tak się sprawa rozwija, fabryka musi zabtipić war
sztat. Podstawą rzemiosła nie są majstrowie, lecz
czeladnicy, a tym egzamica me pom' gą. Uczeń nie
wyćwiczy się n majstra, lecz pi trzeba urząd: ić oso
bne szkoły z warsztatami dla uczniów. U rzemieślnika
n e chodzi o to, czy zdatny, lecz czy n a pieniądz.
Rzemi élnicy nie chcą cechów, ledwo dziesiąty na
sto wstąpił do cechu. Zdatni czeladnicy mimo egzaminn zawsze pozostaną pachołkami majstrói . Przy
budowlach nic chodzi o zdatność lecz o sumienność,
n nieegzamiiiowanych budujących moiéj nieszczęść.
Gdyby były egzamina, toby chlebodawcy byli jeszcze
dumniejsi.
Schmidt (postępowiec) oś viadeza, te postę
powcy są przeciw egzaminowi. Rzemieślnicy też go
nie chcą Nie jadą też na zjazdy rzemieślnicze, bo
h jn więcćj się bawią, jak pracują. Dla interesu je
dnego «tanu nie można poświęcać interesu ogółu.
Lohren (rządowiec) powiada, że stronnictwo
jego żąda tylko egzaminu przy rzemiosłach niebezpie
cznych, lecz nie przed cechami, tylko przed urzędni
kami państwowymi.
Przemawiali jeszcze w końcu
Kleist-U etzow (konserwatywny), który upo
minał, aby nie opuszczano rzemieślrKÓw i nie wpę
dzano ich pomiędzy socjalistów. Rząd się opiekuje
przemysłem (fabryka mi) i rólnictwem, to się też po
winien opieiłuwać rzemiosłami.
Ks. Hitze (centrum) wskazuje, że 60,000 rze
mieślników podpisało się żądając egzaminu dla uczniów,
czeladników, majstrów. Tylko wtenczas wychowa się
dobrych rzemieślników i ludzi, jeżeli każdy Dęd? e
wiedział, że bez egzaminu rzemiosła prowaajić nie
będzie mógł.
— W parlamencie radzono już nad dość wielu
sprawami, choć ich jeszcze nie ukończono. Ważne
też były obrady nad nowem prawem o spółkach.
Dotychczasowe prawa mają być w tych sprawach
zmienione głównie w dwóch tnczach. Jak wiadomo,
to teraz jest wiele takich spółek, w których czł mkowie odpowiadają za spółkę całym swoim majątkiem,
n. p. przy konsnmach. Przez to wprawdzie spółki
miały wielki kredyt, lecz z drogiej strony ^ iblu nie
chętnie przystępowało do spółki, albo wcale nie przy
stępowało, bo obawiało się strat jako rzeczywiście
nnuiftiii członkowie ponosili wielkie straty, kiedy spółka
zbankrutowała. Według nowego prawa, to mają człon
kowie za spółkę odpowiadsć nie cały i majątkiem,
lecz częścią jakąś, którą się wpiszą do spółki. Ta
£.miana jest bardzo dobra, i niezawodnie wiele spółek

nowych powstanie, a spólnemi silami o wiele więcćj
można zrobić aniżeli pojedyńczo. Draga ważna zmiana
w prawie spółkowem ma być ta, że spółki mają się
poddać kontrolerom rządowym, albo rządowi odpo
wiedzialnym. Na pierwszą zmianę sapewnie wszyscy
posłowie się zgodzą; co do drngićj, to już teraz od
zywają się głosy przeciw takowćj, ponieważ uważają,
że przez to znowu się rozszerzy samowładza państwa,
i że jak pierwsza zmiana o odpowiedzialności częścią
majątku posłuży do rozwoju spółek, tak druga przy
czyni się do «.mmejszenia ruchu spółkowego i zata
mowania takowego. Tymczasem posłowie w komisyi
betlu, radzili nad nowem prawem.
— Pomiędzy rządem niemieckim a hiszpańskim
w nstatmm czasie przyjaźń się zmniejszyła podobno,
ponieważ Niemcy posądzają Hiszpanią o to, że mo
głaby się połączyć kiedy z Francyą przeciw Niemcom,
htóryui o to chodzi, aby Francya była słaba i me
miała żadnych sprzymierzeńców.
— 8ą tacy, którym nie milo, że Ojciec św., kar
dynał arcybiskup algierski i wogóle katolicy biorą
ud dał w sprawach niewolników afrykańskich. Bardzo
mało albo nic gazety ich nie piszą o misjona
rzach i zasługach katolików około szerzenia cywillpacyi w Afryce, i nadal chcieliby, aby katolicy zostali
wykluciem od roboty w Afryce. Naturaln.e, że ka
tolicy me dadzą się wykluczyć, i że duch katolicki na
wet w sprawach szerzenia cbrześciaństwa zawsze bę
dzie górą.
— W Prusach Zachodnich porobiła osta
tnia po ródź „kody za przeszło dziewięć milionów
marek, nie licząc szkody dróg żelaznych, szos i lrnych.
— W Berlinie urządzają naukę o sprawach zdro
wia dla urzędników, których rzeczą jest rewidować
fabryki, domy, dbać o czystość i porządek w miastach.
— W Mannheim pewien nauczyciel wydawał ga
zetę, w którćj ogromnie występował przeciw natulikom. Ter iz zaczepił radzcę szkólnego i został zło
żony z urzędu.
— Poczta przyniosła zeszłego roku dla skarbu
cesarstwa niemieckiego 26 milionów czystego zyska.
— Z B runa został wydalony korespondent do
pewnćj gazety włoskićj. We Włoszech bardzo się to
niepodoba, że mimo przyjaźni pomiędzy Włochami a
Niemcami tak™ rzeczy się dzieją.
— Frzywódzcy związków knapszafcowych zebrali
się w Berlinie i oświadczyli, że wobec nowych praw
nie trzebaby zmieniać porządku w związkach knapszaftowycb, lecz pozostawić je tak, jak są, i że nie
trzeba do nich przyłączać nowych kas dla inwalidów,
ltóre powinny mieć osobny zarząd i administracją.
— Dwóch powtórnie obranych burmistrzów Po
laków w Poznańśkiem rzęd nie potwierdził.
— W Alzacyi odbyło się zgromadzenie związków
robotniczych katolickich.
Austrya. Kiedy obradowano w sejmie nad
nowem prawem wojckowem, bardzo wiele mówiono
o przymierzach Anstryi z innemi państwami. Znowu
się pokazało to samo, co w gazetach, że jedni w Au
stryi są za tern, aby Austrya trzymała z Niemnami,
drudzy za tern, aby trzymała z Rosyą. Trudna to
sprawa, póki spokojnie, to nic, lecz kiedy Bię zacznie
wojna, to będzie bardzo ważną rzeczą, kto z kim bę
dzie trzymał. Nie można tego naprzód przewidzieć
ani przepowiedzieć. Przymierza porobią się dopiero
w ostatnićj chwili na doDre, mogą się nawet zmienić
podczas samćj wojny wealug tego, jak komu będzie
szczęście służyło. Teraźniejsze przymierza zawarte
podczas pokoju może nie wytrzymają próby z którćj
strofy, co już z tego widać, że narody sobie wzaje
mnie jak'ś nie ufają i niedowierzają.
— Wszędzie walka pomiędzy rzemieślnikami, a
bogatymi spekulantami fabrycznymi. Fabryka obuwia
w Mödling założyła składy swe we Lwowie i Krako
wie. Ponieważ fabryka pracuje maszynami parowami.,
ponieważ zakupuje skory tanio razem, ponieważ ro
bota w nićj podzielona, dla tego obuwie tanie. Dla
tego też wszyscy szewcy mniéj lub więcćj stracili ro
botę. We Lwowie 2U0 szewców poszło do burmistrza
prosząc, aby kazał zamknąć sklep fabryczny, bo oni
n-e mają roboty. Burmistrz te<ço ni» mógł uczynić,
lecz dał zajęcie szewcom przy robotach miejskich.
W Krakowie nawet szewcy zburzyli sklep f bryczny.
Francya. z teraźniejszych rządów są wszyscy
niekontenci, i jedni zwracają się do członków dawnićjszych rodzin królewskich, a drudzy przechodzą do
komunistów i rewolucjonistów.
— Nowe urządzenia wojskowe we Francyi jeszcze
nie skończone, mianowicie jeszcze urządzają landwerę.
Nov.e karabiny Lobia mają cuda działać, strzelają da
leko, trafnie, nie wydają dymu.
— W niektórych krajach wyrabiają teraz cukier
z węgla kamiennego, nazwany sacharyn. Do Francyi
zakazano przywozić tego enkrn, ponieważ robi kon
kurencją cukrowi z ćwikły i jest szkodliwy dla
zdrowia.
— Frrncuz Lesseps przekopuje kraj pomiędzy
Ameryką północną a południową, aby połączyć morza
z obu stron Ameryki leżące, aby nie potrzeba okręt ml objeżdżać naokoło. Kanał ma się nazywać panamski. Utworzono stowarzys. eaie akcyjne. Sprawa
kosztowała niezliczone miLony i jeszcze nie koniec.
Ladzie nie chcą dać pieniędzy. Lesseps bardzo si?
kręci n rządn i bogaczy.

Rosyą najwięcćj pieniędzy dostała na swoją
pożyczkę z Francyi, która myśli otrzymać od Rosyi
pomoc we wojnie z Niemcami. W innych krojach
bankierzy i inni bardzo mało pieniędzy pożyczyli, i
to jeszcze tylko dla tego, ponieważ Rosyi pożyczonemi pieniędzmi poprawiają swe finanse, pożyczkę
wieloprocentową zamieniają na białoprocentową.
— O nanowanin w Azyi «pór pom ędzy Rosyą
a Anglią. U Persów obecnie Anglicy mają więcćj
znaczenia, aniżeli Risyanie, mianowicie handel na
rzekach i mają budować drogi żelazne. Moskale bar
dzo źli na to, i gdyby mogli, toby wojnę wypwie
dzieli Persom.
— Koloniści niemieccy, którzy po 80 lat w Ro
syi mieszkają, wychodzą teraz gromadami, ponieważ
rząd odbiera im samorząd w gminie i zaprowadza
sïkoly roskie w ten sam sposób prawie, jak to się
dzieje w Niemczech z Polakami.
Włochy. Podobno jnż ułożono wszystko na
przy pad jk, gdyby Ojciec święty musiał ze Rzymu
wyjechać podczas wojny. Mocarstwa europejskie mają
się opiekować własnością Ojca św.
— Rząd zabral kolegium duchowne azyatyckie,
ponieważ takowe posiada majątek.
— Studenci gromadą okazali swe uszanowanie
Krispiemu, jako nieprzyjacielowi Kościoła, a przed
gmachem „rozszerzenia wiary* okazali swą nienawiść
do Kościoła.

Wiadomości z Diizszych stron.
Z Kolonii Brzozowskiej. Wszystkim jest wiado
mo, że św. Barbara jest główną patronką górników,
dla tego też jest dzień ten święcony. Z dnia tego
najba-d sićj m gą być zadowoleni górnicy i hutnicy
Nowćj Heleny pod Szarlejem; jest to kopalnia oDfita
w kruszce i galman, a należy do księcia Hohenlohe
ze Slawieńcic. D ień ten mogą sobie wszyscy ci spa
miętać, którzy go święcili; była to uroczystość berdzo
wspaniała, a do tego jeszcze i Pan Bóg pięknćj po
gody udzi^bl. Najprzód mieli »akanioue nabożeństwo
w Piekarach, aby podziękować Bogn za szęśliwe po
wodzenie całoroczne.
Po południu o 8-cićj wyruszyliśmy w procesyi
do kopalni Nowćj Heleny z obrazem św. Barbary i
muzyką na czele. Gdyśmy na miejsce przy Dyli, po
witał nas ks. proboszcz Fröhlich z Kamienia i pan
dozórca kopalni Oppenberg. Potem zagrała muzyka
i ruszyliśmy do nowej cechowni, gdzie ks. proboszcz
Nerlich przytaczając podobieństwo o dziesięciu pan
nach : „czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani f odziny* ;
napominał nos, abyśmy zansze byli gotowi, bo górni
cki praca jest ciężka i niebezpieczna, abyśmy byli
pilni i strzegli się grzechu i klątwy. Po nkończonój
przemowie poświęcił kc. proboszcz Fröhlich cechownią.
Przy końcu ugoszczono nas piwem i zabawi
liśmy się.
Raciborska Kuźnia. Gdy jeszcze parę dni bra
kowało do wyborów, było nam oznajmiono na tutejszćj pile, która należy do księcia Raciborskiego, na
kogo mamy glos oddać, a j k nie dacie glosa na
pana G., to potem nie żalnjcie. Ala my jako kato
licy nie zlękliśmy się nikogo, tylko oddaliśmy głos
na naszego, i tak śmy go też przeprowadzili. Krótki
czas czekaliśmy na tę gr- źbę, bo 1-go Listopada było
nsm powiedziano, źj sobie mamy iść precz z naszćj
roboty. Pytumy się: co za prtyozyna do tego, kie
dyśmy przerobili jeden 19, a drogi 20 lat, a w niczemżeśmy się nie pr^en.ewierzyh, czemu nas teraz
wypędzają? Na to odebraliśmy taką odpowiedź: Wy
ście robili Szczerze n nas do dzisiejszego dn a, ale
przyszedł rozkaz od pana nadleśniczego, abyście za
przestali roboty, a chcecie wiedzieć, co za przyczyna,
to idźcie do niego się spytać. Tak udaliśmy się z za
żaleniem do samego księcia, ale to nam mc nie po
mogło, gdyż nam odpisani, że to nasze zażalenie nie
jest przyjęte. Tak sobie postanowiliśmy udać się do
wyższćj władzy, aby się dowiedziała o naszćj niespra
wiedliwości, i myślimy, że przeprowadzamy to, cośmy
postanowili, i za pomocą Bużą znajdziemy sobie jakie
zatrudnienie, bośmy w niczem nie przewiuli, tylko
swój obowiązek wypełnili.
Od Głogówka. Czytaliśmy w zeszłym numerzi
„Katolika“, że Wierzkowska parafia posiała petycyą
do Naj,. rzewieleb. Księcia Biskupa, aby ich dzieci
były w ojczystym języku wiary św. nauczane. Czyliż
i my nie mamy tego obowiązku, czy chcemy w tćj
sprawie być obojętni? ja myślę, żeby jużby był cras się
zbudzić i za przykładem parafii Wicrzkowskićj postę
pować. Czyliż już nie mamy dooyć lnkkomyślnój,
zepsutći młodzieży?
Zawsze się cieszę, gdy poś usłyszę od Bały, to
się też tam zaiste będzie szanowny korespondent sta
rał tę okolicę poruszyć.
GJujczyce. W kościele w Leisnitz zanieczyścił
ktoś gnijeui ludzkim wodę święconą w krnchcie.
Zgorzelice. Z funduszów ś. p. ks. Gyrdta zbu
dowano tu dom dla stowarzyszeń katolickich. Za
wiadowcą majątku ks. Gyrdta jest ks. ifanonik dr.
Franz. Majątek wynosi kilka milionów marek.
© Od Biały. Ludowi tu w okolicy z kazalnic
w kościele ogłoszono, że z rozporządzenia regencji
nakazano księżom uczyć dzieci i do komunii św. po
niemiecku. To ogłoszenie zasmuciło ta w okolicy

bardzo. Mamy nadzieję, #e gdy Najprzewie leb. Ks.
Biskup się dowie, že tu okolice polskie, przyczyn?, się
za nami. Musimy pisać z každé j parafii do Wrocławia.
Od Biały. Lotem błyskawicy rozniosła się
nowina po powiecie, że szkólny inspektor dr. Schaffer
z Prudnika zoetal przesad ^ocy do Opola. Ważna no
wina dia wszystkich nauczycieli całego Prudnickiego po
wiatu. Nauczy idclom przypominają się stare dobre
czasy. Wszyscy, którzy nowe czasy wychwalali, tak
z grona nauczycieli, jak iani już zamilkli. Nauczy
ciele mają ciężary, jakich dawniéj nie mieli.
Poznań. Koloniście niemieckiemu, który szuka
jąc posiadłości taniéj i tíustéj w miejscowościach przez
kom yą kolomzr.cyjną zakupionych, schrra 'tcryzował
nieszczęśliwy Indyk polski tak fałszywie, że mu przy
pisał instynkt wrodzony, nalcgowy do popełniania
kradzieży, niechaj posłażą za odpowiedź następujące
fakta o idlku wybrykach dominiów niemieckich. D imimum niemieckie O pod J. resp. zarządsca jego,
Niemiec, wytrącił f rnalowi Polakowi 8 marki, za to,
że konie dzikie targr.ął i szarpnął lejcami. — Kobie
cinę, polską komornicę, zbił i posinił za to, rzekomo,
że porwida parę razsadek ćwiklanych, podczas gdy
one właściwie tylko pcdni >sia porzucone jako niezda
tne. — Fornala, który temu rządzcy powiedział tylko
grzeczne te słowa: „Parne, teraz wyjechać na polo
jesv.cze za rychło, dyć jeszcze zupełnie ciemno,“ chciał
zagardlić, udusić. — W innem dominium niemieckiem
S. pod R., inspektor gospodarczy chciał wytrącić 3
marki synowi komornika z powodu, że bez bata przy
szedł z folwarku do koni. Chłopak dla Wo uciekł
od ojca bez wiedzy i pozwolenia jego. Inspektor
przyarcs/.towal za to 2 hele kartofli i krowę rodzicom,
aż do powr-tu chłopaka do służby. Toż dominium
każe ludziom polskim robić częstokroć w niedziele
i święta, codziennie zaś w powszednie dni od naj
rychlejszego poranku aż do późnej nocy. Nadto dano
ludziom perki kontraktowe w 2/g* *częściach zmarznięte.
— Pan e kolonisto, któż tedy «musza Indek polski do
popełniania kradzieży? Z'pewne nie wrodzony n&łóg,
ale po większćj części dominia krzywdzące go me po
chrteśeiańsku.
(»Kur. Pozn.“)
— Czytamy w „Wielkopolaninie“ : W Sarbino
wie pod Kostrzynem istnieje katolicka szkoła« w któréj nauczyciel, p. Szymański, doczekał się pięćiLiesięciole ni»go jubileuszu zawodu nauczycielskiego, a w
rok potem, to jest w roku zeszłym, wziął emeryturę,
ïüzkoïa po nim była bez nauczyciela, a dozór szkólny
oczekiwał nowego. W dozorze tym prv.ez czyste nie
dopatrzenie się gospodarzy, rodaków, "rzęduje tylko
dwóch Polaków, a trrech Niemców. — Naraz przy
jeżdża do wsi par m-ptktór szkólny, wzywa dczór
szkólny do stawienia się przed nim i naszym dwom
członkom poleca podpisać oświadczenie, że zgadają
się na wybranego nauczyciela. Nikt go nio zna; czy
tylko jest katolikiem i umie po polsku? Na te pyta
nia pan inspektor nie dał odpowiedzi, to tez gospoda
rze rodacy się nie podpinali. — Mimo to wkrótce
przybywa do Sarbinowa na posadę nauczyciel e*» ugelik, ‘‘an Beier ze Ssląska, nie umiejący ani słowa
po polsku. Rozpoczyna naukę, któréj diiecp nie ro
zumieją, nakazuje im pokupować książki do nauki re
Ogłoszeni?«
Woolu obrania now- go dyrektora i
dwóch członków do wydzm u, odhędzie wę

£enek’<Ailne zgromadzenie

Sześć już mniejwięcej lat temu, jak w Bułgaryi w "kręgu
sistowskim osiadło około dwieście familii rzymikc-kat.. lickich Buł
garów z Banału, w Węgrzech austr., zakładając wieś nazwiskiem
Dragomirowo. Przodkowie ich się byli schronili do Węgi<*r austr., przed
prześladowaniem <hrześcian ze strony Turków; teraz zaś po oswe
bodzeniu Bułgaryi wieln powraca do swej ojczyzny. Niestety
wszyscy są biedni; prócz tego zaś w pierwszych trzech lub czte
rech latach wielka posucha i szczury zasiewy ich do sz. zętu znisz
czyły; biedacy popadli w długi i p-trzeba im kilka lat urodzaj
nych z rzędu, aby się podźwignęli. Pomimo to Najprzewieteb ks.
biskup nikop lski Hipolit Agosto zaradził natychmiast ich potrze
bom duchowym powołując niżej podpisanego z Rokicza pod L» śnicą.
Z początku celebrowałem mszą św. pod gdom niebem, ka
zawszy na czt srech słupach rozpiąć ridką matę ze trzciny ; miesz
kałem z bied okami w ich chatach z gliny; nareszcie ndało nam się
dzięki zabiegom naszego ubogiego biskupa misyjnego, \/y stawić
tymczasowy kościółek, później zaś małe probostwo, również z ubi
tej gliny zbudowane, a pokryte trzciną- Za dzwonnicę służy ham
drzewo o dwóch koni rach, jak można się o tam przekonać z foto
grafii kościółka, którą w ekspedycji „Katolika* zostawiłem, aby
ciekawi zobaczyć ją mogli.
Niestety z żalem naszym największym kościółek nasz w tym
roku padł pastwą płomieni. Zmuszeni więc jedteśmy zapukać do
serc szlachetnych o łaskawą pomoc, abyśmy mogli jak najprędzej
zabrać się do budowy domu Bożego: tymczasem służba Boża od
bywa się w probostwie zaledwie kilka osób pomieścić mogącem.
Pokładam ufność w mych współziomkach szanownych, którz, z pe
wnością poprą piękny zamiar ; albowiem potrzeba wielka nie tylko
kościoła w naszą] wiosce, ale i szkoły.
Gdyby w okolicy naszej było wielu katolików, spra ira byłaby
łatwą; lecz niestety w okręgu sistowskim znajduje s-ę tylko 5 wsi.
Podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia w tylu
kościołach będą wystawione jasełka na pamiątkę narodzenia Chry
stusa Fana w ubożuchnym żłobie stajenki betlehemskiej ; a'oli w iluż
to biednych misyach Dzieciątko Jezus podziśdzirń leży w stajni w
żłobie, jak i w n iszej misyi dragomirskiej. Widu Bię tu resztki
ścian spalonego kościółka, ubogie probostwo z gliny, pukryti trzciną
i sian.'m, dziecię Jezus w Przenajświętszym Sakramencie ółtarza
zamknięte yj nędz nem cyboryum, na ółtarzu z desek zbitym. To
jest btajonka i to jest żłóbek.
Drodzy bracia i siostry, krwią Chrystusa Pana odkupieni,
drodzy rodacy, dopomóżcie, o ile środki wasze starczą, biednym
bułgarskim braciom w Chrystusie, niemającym domu Boieeo. Gro
in&riźcie skarby nie staiZijące >iię na żywot wisczny, a usłyszycie
k.edyś od nsszrgo Zbawiciela słowa radosne: „Co bra-iom swym
uczyniliście, to mnie uczyniliście; idźcie, gdzie iflst żywot wieczny,
bo ani szklanka wody nie pozostanie nien&grodzoną, którą podamy
bliźnim, a cóż dopiero wi kszy datek. Pomóżcie więc prędko, kto
pomódz może, ażebyśmy budowę kościoła już na wiosnę rozpocząć
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zegarmistrz i złotnik w Bytomiu

w Tarnowakiej nlicy Nr. 1.
na ohoroby prcicwi.,, skórne i kobieoe, jekc poleca swój wielki skład
i słabości. Przyj;', rja od 11 —2 priedpoł
wyrobów złotych i srebrnych
od 4 — * popoł. i Klownie.
O
jako to: zausznic, krzyżyków,
.i, łańcuszków, okul irów. jako też
rý 1
r-guiatoruw, budzików, zegarpoleołm mój d-brza zaopatrzony skład v i J ków kieizonko ch i ściennych
koszul męikich i damskich od t marki
po znacznie zniżonych cenaih.
począwszy, sp o d z ienk i dir dzieci od
>l(y Reparatury uskutecznia szybko
50 fon. na pół d*rmo, w. ł rano HukU-n- i tanio.
(kwj
ki, kat" uniki, rzaprrzki, poiii-zoZmioniająo
mój
lokal
jestem
zdu
lij, czepki i w o ł u i i. n e chustki.
Szcregóini" zwracam u* agę na mój wielki szoną przeds ęw iąć
skład przodmiotow prze chrzcie przy
datnych w wyŁoi>aniu pojodyń-M.em jako w io-.maityin g -tunku, ,,ako toż buk*otói
też eleganci cm
Pokca się łaskawrin na ołtarze i do stroju świec, liście oraz
względom publieznořci.
139(jj rośliny li ciaste, rośliny pokojowe wszel
R. Böhm,
kiego rodzaju i t. d.
(1361)
Racibóťz uJ. Długa .Langestr. nr. 60
Rozalia Fuchs.
w pobbiu apteki pod łabędziem.
Fabryka kwiatów w Głogówku
(S h.ossstrassei ulica zamkowa.
Adolf Kohn, Bytom ul. Gliwicka 14
fiprzedaji wiele przedmiców poniżej ce
Polecam
ny zakupna: matei pje na suknio 20 f.. po
szewki 22 f., flanelę 7 ) i., prześcieradła Każę Jawa paloną . . funt 1,20 m.
1,40 ni.
lniane 1,80 m. c.'-ustkinaszy-ę35 f., firanki Kawę Jawa I „ . . . „
tulowe 25 f. za łokieć beri. 12 reczniców Cukmr twardy najlepszy i Faryna zawsze
po najtańszych cenach dziennych.
2,30 m. chodniki 22 I., koszule fitnelowe
a 1 ru., kobierce, barchan i płótno na pół Mydło jąderne najlepsze . funt 25 fen.
5 „
darmo. Zupełna wyprzedaż płaszczy Sodę,........................................
dla dam i dzieci.
(1287 Presowkę . . funt (CG, 1'0, 120
Wino węgierskie słodkie butelka 2.00 m.
Nowe, duże, ładne
„
cierpkie „
1,50 „
Najlepszy towar, dobra .raga, grze zna
usługa.
(kw.
8nrzedan po tanich cenach.
(1389.
Bytom.
TT
47 • i.
JĆL. Tvl JLBL
S. Bori iski, Katowice G.-S. Tan wieka ul. 4.
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Rozmaitości.
— Koleje żelazne napowietrzne, za pomocą któryoh je
chałoby się n. p. z Paryża do Caletanu godzinę, do Marsylii dwie,
do Petersburga cztery, nie więcej Starł inżynier Imbp w Paryża
zamieszkały, wynalazł i już pedobną kolej zbudował, naturalnie, że
w małych rozmiarach, i przedstawił odpowiedniej komisji rządową).
Koledzy jego płakali z radości, gdy projekt ten zobaczyli.
Imbs proponuje statek podobny do cygara, długi na 200 me
trów, wązki na 2 i pół metra, cały kryty, ze szkłami dla światła
i mułami dziurami dla powietiza. Ten statek chodzi w czterech
kolejach- ze spodu, z boków i w górnej, tak że wypaść nie można
żadną miarą.
Ale zkąd ta szybkość, i na czym tę kolej umieścić?
Koleje umieść5 się, gdzie się chce; żeby na ziemi nie zawa
dzały, więc mogą być na cienkich żerdziach w powietrzu. Elu
tego na cienkich, że ciężar rozdzielony jest na 201 metrów długości;
więc jeden metr koleji dźwigać ma tylko jeden centnar, albo dwa
centnary ciężaru. Tak i pułk cały przejdzie po cienkiej desce, je
żeli się wyciągnie w długą nić „gęsiego* — ale zarwie się i na
mocniejszym moście jeżeli pójdzie razem w zbitej masie.
Zkąd owa szybkość?
Otóż lokomotywy nie będzie, tylko wóz będzie ciągniony
przez linę bez końca, a ta lina nawijana na wielkie kołowroty przy
dworcach stacyi. Kto widział takie kołowroty, ten wie, że szybkość
czterystu metrów na sekundę nie jest tak nadzwyczajną — co czyni
przeszło 3 mile na minutę. Nasze kościoły i góry pod równikiem
obracają się na około osi ziemskiej po 4 mile na sekundę i wcale
nie dostają zawrotu ani ludzie ani zwierzęta, bo jak muchy w po
jeździć tak i ludzie nie wiedzą wcale o tym, jfk szybko się po
ruszają.
Ciekawość, kiedy próby na więkuzą skalę będą robione. Stacye byłyby dalekie, n. p. Paryż, Berlin Warszawa, Petersburg,
same stolice, więc zwyczajne koleje nie płakałyby ze zazdrości.
— Ks. Żaba z Galicyi radzi, aby ziemniaki rozpładniać nie
nrzez sadzenie, leci aby siać nasienie ziemniakowe (które się znaj
duje w zielonych kulkach na łodygach), aby potem flunce (podo
bnie jak kapustę) rozsadzać na roli. Powiada ks Z., że ziemniaki
coraz słabsze, lichsze, chorsze, i że z czasem znikną, ponieważ się
je rozplenia nie przez nasienie, ale przez sadzenie, a Bóg dał zi ?a
niakowi nasienie na to, aby przez nasienie się rozpładniał. Rol
nicy powinni robić próby, przez jakie i ks. Z. doszedł do awego
przekonania.

Sprawy księgarskie«
Księgarnia J. B. Łangiego w Gnieźnie poleca jako nowość:

Kalendarz ïartkowj
na rok 1889.
Ceni

GO feu.

Poczta £kspedycyi.
J. Smółka w P. Zeszyt 10, 11 i 12 „Wolnych Chwil* ko
sztuje z przesyłką 70 fon.
SÄST Do dzisiejszego numeru dodajemy formularz dla wygo
dy abonentów pri/ zapisywaniu „Katolika“ na poczcie. Formularz
trz "ja tylko według tam podanych wskazówek wypełnić i na nąj
bliź-zą odnieść pocztę, a urzędnik pocztowy resztę załatwi. Naj
lepiej zapisywać kilka dni przed rozpoczęciem nowego kwartału.
Kto zapisują po rozpoczęciu no rego kwartału dopłaca 10 feo. na
porto, a tnoże zarządać od urzędnika dostarczenia tych numerów,
które już wyszły.

maszyn do szycia. Tondygroch pisarz publiczny!
Piękne żłóbki na gwiazdkę Skład
Częśd składowe moich maszyn są
Mu-sznam przr ulicy Tamowi kiej

z figurami malowancmi do ujtanienia od
1,50 aż do 75 marek.

kute z najlepszej stali, nr. 14. w domu Rutzkiegi naprzeciwko

me zaś jak u wielu innych z lanego żow bardzo wioli un wyborze
Krzyże, laza zrobione. Także reparatary wszellichtarze, lampy, figury i obrazy, po ta ki( h systemów wykonują się ^ak na] ta
(1332)
nich cenach. Śpiewniki i wszystkie inne ra -nie poa ewaran- yą u
książki do nabożeństwa w trwałych oprą
wach poleca i prosi o łaskawe względy
w Król. Hucie, Kronprinzi.nstr. 55.
szanownej publiczności.
(1341:

Przystrój na dncewka

A. Krawczyka

Gross, księgarnia katolicka
w Bytomiu, ulica Tarnowska nap. fa:y

lekarz specjalny

ORZECHY

O. Grzegorz Piegsa.
——1P»I M.v.m -i—----------- m\- —U—LI .Li-------- w

Usilna prośba do mych rodaków!

w najlepszym gatunku, wprost od bum.
dnia 23 Grudnia o gWdzińie 4. popołudniu Stciu’a, Modor w "Węgrzech, sprowa
w dr rnn Jana Ligenay. Zaprasza się na dzone, po najniższych cena h oryginal
nie członków
(!413; nych s rzedaje
(1371 ■
Frylek, dnia 1(>. Grudnia t838
1. Cicfiu£ePc
ZARZ \ D.
w Wodzisła »iu fliodau).
Korczyk.
Z/rnła
Audprko
Or. nmd. J. Ifljysip
od 18 lat
(k.A
w Berlinie tylko Leipzigerstrasso 91.

mogli, a Bóg, dawca wszystkiego dobrego, nagrodzi wam sowicie
już tu na ziemi, a szczególnie w drugiem życiu. Błogosławieni
milosi irnl, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
I,Ir natomiast ze strony misyi nie przestań" ray za naszych
szlachetnych dobrodziejów wznosić modły do Boga i ofiarować
mszą św.
Ekepedyoy „Katolika* prsyjmnje chętnie składki na ten
eel złożone.

ligii z pieśniami ewangelickiemi i tych pieśni
uczy na pamięć. Na żalenie się dzieci używa nie
których dosadnych wyrazów — i taka nauka trwa
teraz bez przeszkody. Z jakim skutkiem, łatwo sobie
wyobrazi?. — Do szkoły sarbinowskiéj uczęszcza 68
dzieci katolickich, a 11 tylko ewangelickich — i dla
téj garstki ma być nauczyciel protestant. Członkowie
dozoru, gospodarze M. Koz6rski i Giełdon, przekonawszy się, że żadne przedstawienia, robione p. inspe
ktorowi sżkólnemu, nie skutkują, udają się z zażale
niem i z protestem do król. rejencyi. Czy protest
ten poskutkuje?
Bartsztyn. Pastor proteste ncki został skazany za
występki przeciw dobrym obyczajom w 15 przypad
kach i zatajenie przeszkody małżrńskiój na 10 lat do
mu karnego i ntr&tę praw obywatelskich na 10 lat.
(„Genu.“)
Sztum. Z krzyża ua szpitala katolickim zerwano
figur; Zbawiciela, powalano ją i porzucono.

Ubiory dla zmarłych

golerza Hob manna; robię wszelkie poda
nia prawne no sądów i innych władz, p >siadam najlepsze i najnowsze książki pra
wne. udzielani sumiennych dobryih rad
w spr waoh sądowych i innych.
(kw)
o

\\

Na radrbodząco świętu polecam:i

najlepsze wina węgierskie

¥

po 1 m. i)0 fen.
T
wszelkiego rodzaju od najmniejszych do U
największych począwszy od 1 mardi, jako- \\ nejlepsze wina czerowne #
też Korony i bukiety po cenach nyju ii
po 1 marce 25 fon.,
X
rt. [arkowańszyes poleca
(1308 JI Escneye na pąuz grza- e wino, ♦
M. C.chtn w Lipinach. « [ najlepsze dubeltowe lik ery, X
Budowniczy z wytształcnruoiu niademickiem i zaprzysięgły taksat r w Król
j J po najniższych cenach,
(141G S
.Dobrze wykształcony
Hucie Schiit* enrtr. 38
Adolf
Loewy,
Bytom
•
pi lecą się dj wykonania wszelkich
J, Krakowska u;ica orzy Rozbarku X
prosi o służbę jako organista. Oferty pod
jako toż rysunków budowniczymi, koszto 1. M. w Ekspedycji ,.Kat lita”. (1397)
rysów, taks ogniowych i wartościowych,
Korzystne xjpno.
o- en i t. d.
Wskutofc przeniesienia mego biura
Od 1. Kwicinia przenoszę moje biuro budowlanego ze Schützenrtr. do nowo
b'u d o w 1 a n o oraz miesi kauie do mego wystawionego domu przy Ki m rinzenMx. Katolicki dom sierót w Kroi. Hucie.
świeżo wystawionego domu
Koszta nowego domu. który w tym
N-. 10 w miejscu z-uiiie zam spiztdać
roku ma być wybudowany, wynoszą
w Królewskiej Hucie Kror.prin- mój prawie
03,000 marek. Czciciele świętego Jó
zenstrasse No. 10 obok katolickiej rzkoły
gminnej No. IV.
(kw.
zefa jako opiekuna opuszi zrnych nerót,
z dachom drewniano - ce wentow. m, w dopomóżcie nam choć m >łą jałmużną.
Sławny na całym świecie Berolina którym od czterech lat znajduje sit sklep
Z A R Z Ą I)
towaróv koionialnycn, tytoniu i prz. dKs.
Kania
Ks. Michalski
miotó ’• rękodz elniczych, mającj' licznych
Moussât rs-Balstni, który 10 tysięcy odbiorców, pod korzystnymi warunkami. dziekan i proboszcz proboszcz z U pin.
z Chorzowa.
młodych ludzi zadowoli»!, ;est do na
Hipoteka pewna z amortyzac %
bycia franko u W. Wagner, Stettin "Wpłata niewielka.
(kw.)
iC*. Łukaszczyk
Lb itadie 06 i w Antoni »hucie u K.Pietscli.
Król. Huta, w Listopadzie 1888.
proboszci. 7. Królewskiej łiuty.
Cena 1 m. 50 fen. Przed naśladowali.em
Ekspedycja „Katolika“ przyjmtęją
Franciszek Schulz
osttzega się______________ (kw.
także składki na ton cel.
r.
budowniczy na akord.

~Bïüro techniczne
Franciszka Sclmlz’a.

*it*ac budowlanych,

organista i pisarz

Ochronka św. Józefa.

nowy

aom

środek na porost brody

□wrócił parobków

DOM dwuP"ätrowyi w którym <bę
znajduje piekarnia, ua Hume
żonatych, którzy umioją 7. końmi s ę ob
chodzić, i dobrze rachować, może zaraz rai położony mam zamiar z wolnej ręii
przyiąć mi j -e do rozwożenia chleba w sprzedać. Wiktorya Gratzla wdowa
w Król. Hume, Hrrreroi 5.
mej fal ryce. Daję 45 m. myta na mie kw)
siąc x wolne ^omieszkanie. Przy imę tylko
1 (.',000 mk. mąjątku po
tych, którzy ..ię o'-obià le stawią i zaraz
siadający, pragnie pojąć
służbę objąć mogą
(1108) za żonę wdowę bezdz etną przyna-mme’
Juliusz Weiss, kupiec 1000 mk. mającą Bliższej wiadomości uw Rudzie G Szl.
diezli Redakcyi „Katolika1-.
(1394

Wdowiec

W księgarni Jana Schega
w Święto blow cach można nabyć rozma
ite zabawki, pupki od 10 fen. tlo 3 mk.,
figury, krzjże, lampy przód obrazy,
skrzycki, barmomki i t. d.
(1383)

OGŁOSZENIE!
Pożyczki läO do «OO marek po.
szukcjo esob«, która zobowięzuje się pun
ktualnie pł»cić 0 nrocent. Kto? powie
Ekjp^dycya „KATOLIKA“
(1414)

Ogłoszenie.

Już wyszedł:

Kalendarz katolicki krakowski
na rok Pański 1880
ozdobiony wieloma rycinami (z tych jedna kolorowana) z do
datkiem bezpłatnym ozdobnego Kalendarzyka biórkowego,
zawierający dobór artykułów znanyib w literaturze pisarzów i
dokładny <4.uał informacyjny.
Cena egz. broszurowanego I mk>, oprawnego I mk. 30
fen., w bardzo ozdobnej oprawie pąsowej ze złoceniami, złote
brzegi 2 mk. 50 fen. — Na przesyłkę 1 egz. dołączyć na
leży 40 fen. 2 egz. 50 fen. wreszcie przesyłka 3 lub 12 egz. ko
sztuje 72 fenygi.
(1400)

Nakład Księgarni katolickiej
Er. Władysława Miłkowsbiego w Krakowie.

matcrye na suliiiie wełniane, i pótwelitiaiie,
flanelę, płótna, serwety, ręczniki, obrusy,

Maryacelskie krople żołądkowe
wyhornsa skutkujące na wszystkie cierpienia żołądkowe.
£
Niazrównan* na bi-al apet tu, słabość żołądka, cuchną,ó ry oddech, wzdęcie, oitbijfc*,e się kwaśne, kolkę, katar żołą». v>
dkowy, pale-ie zgagi, tworzonie się pi*.ku lub grupek, zby
teczne wy izielanio śliny, żółt iczbę, cud»ości i v. omit?, ból
głowy (jeźli pochodzi ze żołądka), kur, z« żołądkowe, zatwar! " ' dzeuia czyli tradny stolac, t-rze-yccnio żołądka pokarmami i
V>
robau na cierpienia śledziony, wątroby i hcnioroiv r.* t «*J■JB Ju " ‘ nai-ojami,
dalno — Cena 80 fon. duboitowa butelka 1,40 m. Główny
«_> w - flf ł,
skład wj seitiow y przez aptekarza hąrola .frt,d v/ Kromioryżu (Kromsier jflanreii.)

Mfcr.£±ź-‘

rm zź
m,

Mary»' otek'c krupie żołądkowa nia są tąj-iym środkiem Części składo
we są prav flaszouzcj w przupLic wy szuzcgólnione.
hh do nabycie nieomal we wssystLicli tipi etach.
W ihltiMln w aptece pod Aniołem, i-u aptekarza J. Saft Vf Ka
towicach u aptekarza licizborgera. W
- enó.. - a -,j■...rzn Jut. 11‘hna.
V acarlcjtl w aptece. 45 B’trîptocfel >-»l*;aaŁ w aptece Humoolda.
Sr.

S'ano»ne| Publiczności
- - _ „ Cłuopaczowa i ololicv dono.. Ó2ł s/ę -, in Mizom. iż zah żyłem
warsztat wtolarsUi w Chropaczowio
w do«u p. Wi-mci-go i polecam się d
wyknnaoia wszelkich robót hiulnwlauych jako też i mekli. Z naze
zwracam uwagę na mój u elki skład
trumfcu od i ajnizszycłi co najwyż-izycb
cen, przyrzekając sk rą i rz teiną usłi gę
(1412
J6r.«f l‘.spa>c ratroh.

ApolS. Rich. Brandt’s
Cch.Yzeizerpillen
feit 10 Jaltrtn dum Prufejfii^En, jjraUfifdjcn Mar(ten
mtci hem J?ubXiIuim als biüißrs, attijcnrijmee, Judicrrs
unh unfdjSbitriies Haus- u. Heilmittel «xa«to*nbt
tmïi rmpTüWßtt. CSryrubt burt:
Prof. Dr. R. Virchow,
Prof.Dr.v.Frenchs,
Berlin,
Berlln (f),
„ v.Scanzoni,
„ B von Gietl,
München,
Würzburg,
„ C. Witt,
- Reelam,

Wielka wyprzeda:*!
Dubeltowo flanele 70 fen., materye
na suknię 3» fen., barchany ‘.0 fen , la
ma 15 fon, na powłoki 20 len., flanki
po 20 fon, ubraniu dla mężczy&r 15,10
mk., cauïtr «im-we 2.50 i i. ne

Leipzig (t)
, „v.Nussbaum,
München,

łokciowe to wzi-y

■ r^Jr. œ c;
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„ v.Korczynskl,

„ Lambl,

Krakau,
Klausenburg,

Kasan,
Warschau,

„ Forster,
Birmingham,

Konstanty Szmieszek

bei Störungen in den Unterleibsorganen,

Wielki Rynek w domu n Albrechta

Sdjtsňirrpillcii |lnb roegcii ihrac wilkłn )9PtrlwtiQ cou fronta gtnt gsnomtnrn nnb
bin f4û^f wtrkřnbfn Solj£«, Ctómsoífír, (tropfen, ^Xhdnrne etc. noiinjieljen.

JEebrrlriben, jBâtit0rrIîutîinIbrfifih.it'rïiEtt( trägem Stulitpana, IiabtlUEurrS'fltljIbEl-fiaHunjliinl' Daran» «fnlHrinitn

Äer4)n’*rIltn« alt: 'ÚťpfftřjMtřr{EU, StfjhltnïIEl, IřEltÍEmmuti0, T.Hjcmmiíh, KpjiřtitíulUtheií etc. zPotą*iur««di.«rmiDt'»

(isao)

Wtr 3um StijuijE b?ß linufcnbEit JHtbtilutms

fři nerfj brfonfcrrB bnranf anfnuckfflin
bafl fid) S^wctjłrpillłn mtt
tättfxijent) ähnlicher t)erp«duinfl im Obefrnbin. _ íWan »berwngr gdf Sit« beim inSonT 1 rcl] ?bnaljme Der am Die y-ijoĄtel jtiuuh.Uin
(it nradji-Anroeirnng, Dng Die (Dlioaette Die oben(teljenDe 3ULdDm.n, ei« lueifte«
firem
i«
rethem
Jfite nnD
Deu .. flames»;ug
i.djD. firanDt trögt. Ami; iel
r. .v
. v_____jr
r... ■
LI X-U XI. 'kMAłk.kde, k}4,b 4)roiihlJa
nodj. ci'błfAnhłtś
barnuf flnfnTcrhffliit
g«nod]t,
ba^ ble Xpotíjektv Jßdjfc» flrnnbť*
Ä^ttrfin-piUtn, tötldjc łlt fcxr ÄpollicKß CrllälUtd] finît, nur in
5Bxijad]teirr pí
1 (kciitr feiiitmre Sdiarljteln) oerhimfl raerhen» — Cu Ct(lanbłłjrtLe fwb «roßen auf frter 5SdjcĄttl angegtbert»
+

Ezeczpiista zupełna ijfzeiaż

-, P- N -

St.Petersburg,

„SoederstAdt,

„ „ Brandt,

zawrze świeżo palone Kawy wybornego
smaku od 1,20 do 1.80 marnk z« funt;
syrop, mak, cukier, orzechy, ro£ ,
zynki, oraz wszystki-' inne towary ko- i
lonialne po stos wilie ni-ki-h cenach.

Wielkie Strzelce przy rynku w domu p. Kralil.

Copenhagen,

„ ZdtKřuier,

, „Hertz,

Amsterdam,

POLECAM GOSPODYNIOM

Paweł Kowaczek,

SE

kupuje każ ty dobrze i tanio fla-ielę, eukuo, matcrye. poszwy, materye na spodnie,
barchan, chusty Każdy odbiorca otrzyma i tu podarek.
(1406)
_____________ MMÜ Doświ-iJcłenia przekona o orswdzie.
___________

ulica 0- sarska.

w Raciborzu

derki, firanki chodniki, parasole.
Dla mężczyzn: materye na ubiory i »jaletoty, koszule,
kołnierzyki, mankiety, krawaty, koszule wełniane itd

:

HeilbomT w Opolu

prz_, Gosławickiej ulicy na rogu

sprzedaje po najtańszych cenach.
LoulsPrey
w Król. Hucie. Kronprinze strasse 3
oh k hotelu Sollmanna
kw.)

Po cenach nadzwyczaj niskich polecam do łaskawego uwzględnienia mzy-tkic przedmioty ~n skład mego sklepu v ,-hodzaco jako to:

«3 ?

U L

S. kSorinski, w Król. Hucie

Wielka wyprzedaż gwi&zdkcma

w

Franciszek Puda,

,1410)

Jako specjalność polecam i w tym roku n (Jpteknftj ,ze i ns inows e
atoranie cłiojen7sl
po cenacr l-ąjmuszYch. Zarazem przypominam do łaskawe .o uwzględnienia mój
wielki skład świec «a drzewka, z-sz. zrprk do świec, stoczków, znakomitych
porfui Ów, mydeł i mydełek toaletowych, ś*,o wokkiwyc-', i stearynowych, tv,bomyrh cygw, papkręrów wsi ich (z i mbio-lnn ' tcmv'cm) tunckich i egipsk ch
w jąkjejbyiź cenię.
(13b\
>a wszystkich towara li daję sprzedij.p.yn- z jdi ugiej ręki labat. TSBS
Byt«™ O.-S. I jeżd aUia,
J. A. AdaiîlïetZ.
w Iijliinucli * ślósarze Stosch.

3

prre piśmiennych,
szcz.gólni* do zí.tuťi, lama pożyczek na
gTUuta z amortyznej ą jako też bez
amortyzacji.
(1411)
Z.brze, dnia 16. 12. 1888.
"U ica lazaretowa, nowa-

OtaZEGalT WŁOSKIE

RYCHAED KALLEft.

(i 49!

pisarstwo prywatne,
i polecam się do wykonywania w-zelki h

tegorczn* sprzedaje tamo hurtownie

Majlm.Kzy wyciąg mąki cesarskiej COO mąkę pszenną O i I.. coizień śv ic’o
drcżdżo, prima ligmcki mak, także melou, na ż- ze in, wybo.no powidła
fuiit 20 i O fen., fianousuio i rumuóskio orzech-, or e hy laskowe, pię
kne cutierki na uh -jcnkę, pierniki, św ,-ce na ch- j nkę różnikolorot-e Każdej
wielkości, oraz wszelkie towary kolo lialno i delikatesy po dnach bieżących
jak najm'szych — Rozmaite mąki. jak t ż gtupc jcl-ą mą'ę do pfoczywa
dom o »ego po cenach, w jakich w młynie się si-rzetaj >. (li'.).')

I

Podjąłem znowu

poaasłnżbowy komisar;, obwodow- .
ŚTeflzie i

Ha Mttotoce święta Boícp Harotaia
pole a
RfshftrdZaborzo
Skalier,
dawn. H, Schüller,
Coaks platz.

t

Przed trzema tygodniami wyez*dł mój
dziii.ęoicUtui syn z domu do tego czasu
nie powrócił. Mii_ł na sobie «rodnie z płót
na angielskiego, tak zwany KaisermanUc
i mamą cza-kę phszową. Kto ma o nim
jaką wiadoiBłść, niech doniesie strapio
nemu ojcu.
Jfai l' H ilk,
(1407)
górnik w Nowych Hajduka h.

wszystkich mych zcgnrków kieszonkowych i zegarów »dennych,
regulatorów, budzików, łań
cuszków itd. tuiził ż ws-t-ysikich 11'mó - złotych, brosz,
ZBusz ic, krzy- uw, pio ścionków, srebrn. łab uszko w itd.

é

nieomal za połowę zwykłej ceny.
Je uiatż« tyl;,,, do 1. styc Ma u

C. Kolipiontka,

zegarmistrza v? Bytumiu 1*. Ö. p rynku
w d *mu p. Blu ■ enfelda. (1374

Erat fit Jfiworski^

in

S t

Bytom, ul. Krsuowska 44. 2. dom oi r,nka.
Havel fcn'istnieje od roku 1856)
(k » Ej —
poleca ubiory zimowe i pmetoty gotowe p dług miary
■ylko z dobrej r;ttoi»«j matwyi, po możliwo najniższych ce 5-11
nach. Daiej .wra'ann u* agę ra mój ? ielki zaoai wszo!k ego ïoS.
»'.3
gamnlu towarów łokciowych, jako to: flanelu, fryzu,
3^
płótna, poszw I t. d.

■juro Lipschiitz, Katowice,

**

ÏHnic ceny!
ul,-» .olejowa n.orzcciw księgar i Krausa
tVielki obroll
Mateiye na suknie od 50 fen. fUnelo od 70 fen., banhauy od 25 feu., w: rpsy od
2v fen., płótno od 55 fen., cięż. i-, duż wełniane chu,ty po 6, g, 10 do 20 mk.
Fum kio i hnsty szab.e.e y-o 6. 10, du 3 j m.iek, wszelkio strojo na wesela, jako
to: kor nki. wHtąŻKi, wieńoo, adam^ki w tfac ane 'Wioki wybór gotowych
abr u po 15, IB. 21' ,lo 40 m., dl» stuž.icvch po 5. 8, 10 do li m, ubrania dla
chłopców po 2.50. 3 00. 4.o0. do 8 mk. Pd loty już po 12, 15, 18, do 30 ma-ok,
Obstalun*i a ubr,nia yodług miars wykonuią się jak najprędzej.
k.j

Hermann Lei pziger.
Skład towarów żelaznych i sprzętów kuchennych
w Bytomiu, Rynek Nr. 6. w domu p. Morawskiego
polo a:

Lampy sioiowe oi 1,70 É.

Nowym pospiesznym parowcem

Północno-niemiBckiBp IW

Lampki kuciienne (ścienne) od bO fen.
Lampki przed obraz, jako też krzyże
i świeczniki w największym wyborze.

z Bremy do Ameryki

MŁYNKI do ka*„-y,

w 9 dr ach

dzbanuszki i prrnki.
Piece, ruszta, piaty i rury do tako
wych należące, oraz wszelkie żelazne
i »talowe towary i sprzęty domowokuchenne po bardzo przystępnych
cenach.
(k.)

Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia

można podróż

odbyć.

Prócz tego odpływają
parowce

Półnccno - niemiecMetto Lloyd

I

Azyi VrMjhodJ
Austr^^^U

r Ameryki południowej. 1

(IW*)

Berlin NW. Invalidenstrasse 93.

Krcnprinzons‘rasřé Kíí: Pu i1er8t*flss« 20

rynek przy Bt ircj Aptece.
(k.j
HÉ Paletoty dla panów i chłopu*w. ubiory dla panów i chłopców.
W
Wybór jak naj«ięk.zy ; ceny jak najprzystę, niejsze.

Aflagazyn Trumien.

Cudzienniu świeżo paloną kawę
f.nt 110-180 feu
Pol- cam moj skład gotowych trumien
Cukier twai dy be - napieru waioay f. 31 fen. we wszystkich gatunkach po hardzi, tanich
Mydło oianienbuig,Ł,e .ucho i jąiwtno cenach ; »am także ja składzio ś-.-iertnico 1
funt 25 feu. i wstelkie okuua aídobne na t iimny.
Szkróbek ryżowy najl-p. przy 5 funt. 25 fo*.
A. SoiLorz,
Soda.....................
„
_ 5 fa». (1345)
Katowieo, J.hannesstrasso 2.
Tresówka funt 10',-1.0 fou. Swioczki
parz a 30 fen. w no węgier«.ic butelka
od 1 m. d. 2.50 ra. Wino czerwono but
Flaueli. materyj na su* nie, na po.-zwy |
od DO fen. dc 2 m 50 fen. cw az wszoL lo
towary koloniah e. fu. by, rosyj.ką kerbutę i różny.h mn ch rzotzy kupuje się po
ikw) t
po najtaflsłtch cena fl p^l# a
(kw) l*tąd ebywałv<-b cenach u
Kn 1. Hula, i. CEangwa
Kranpnnzenstrassp 8t> i Pudd locstraase 2c.
w Królewskiej Hucie,
ir* npriiuec8trasoe Nr, 71
W Królewskiej Hucie priy ulicy
Dj mogo bkłada to*arów rękodzielcesarskim ur. 30a jest od 1 St» ctm»
(1409
18 !) r. do wyniwęoia
(1305 not^cb i ł kciowvih poszukuję

Wielka Wyprzedaż!

polecam :
Poszteûs'-i wyciąg mąki 1/ł ont. 4.50 ml;., mąkę pszenną 0 >/* c°n,; 3,25 mrk.,
świeżo Jrtżdżo prasowane fa.t 60 fen, po-sídla łuut 25 fen., ro-ynki f 30 fen.,
ftliv 11 f. 20 fen, Huszcne gruszki f 20. 25 - 30 fen., orzechy f. 20 fen., er -z
wszystkie przyprawy pieczą wa, świece, stoczki, cukierki na chojenkę jabtea wino,
likiery i a aki po cmach najniższych. Prócz, tego mym odbiorcom prawdziwego
jrnku iignf clii ego oddaję do użytku bezpłatnego mój nowy wielki młyn pa
tentowany do nucie-na maku.

J. Ciongwa, Królewska Huta

Wieika wyprzedaż gwiazdkowa u
3
Blumewie 1 iFa, Bytom G.-Szl
«

Btiższrch objaś.1-ó udzieli

P. Mattjfeia,

M. MarLdewicza

uczni a,

i trzy pokoje. B i- sza wiadomość pod ty* syna f rzyzwoin-ch rodziców natychmiast.
E. Laebinger w Szarleju.
e&iriym num jroin

liedaktor ijapowiadaiíduy: E. Radziejewski, Bytom-Rozbark. — Drukarnia „Katolika“. Bytom-Rozbark. — Nakładem L. Radziejewskiej, Bytom - Rozbark.

